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 אובמ

 ,סח-סינומ הנריא לש הרופיס אבומ ;תויחל יתיצר׳ רפסב

 םורדב ,לופונרט ךלפבש ,הינ׳זיזי הרייעב הילע הרבע התודליש

 ובש רוזאה שוביכו 1941־ב םינמרגה תשילפ םע .ןילופ חרזמ

 ימי לש הפיה הילידיאה הצפנתה - התחפשמ ינבו המיא ויח

 ידוהי לכ םע דחי ,התחפשמ לכו איהו ,םיסיסרל התודלי

 ,ורבד ישועו יצאנה שוביכה רטשמ תועווזל ופשחנ ,הרייעה

 .םיניארקואהו םירגנוהה

 ,הקריא לש הנמוי אוה ןושארה קלחה :םיקלח השולש רפסל

 בתכנ אוהו ,15.9.1943 דעו 16.12.1942־מ הלהינ ותואש

 לש ותיבבש גגה תיילעב ,ןושארה האובחמ םוקמב ובורב

 תועובש השימחכ ךשמב הרתתסה םש ,ינלופה רכיאה ,קריבז

 תיבבש גגה תיילעב בתכנ וקלחו ,הדוד ןבו התדוד םע דחי

 ינפמ רותסמ החפשמה האצמ הב םגש ,הינ׳זיזיב החפשמה

 רחאל םישדוח הנומשכ ףולחב קר .םינמרגהו םיניארקואה

 הנריא תרזוח ,1944 ,לירפאב םיסורה אוב םע ,״העושי״ה

 .1944 ,יאמב הקסלודופ הלקסב התויהב הנמויב שדחמ בותכל

 לבא..." :הנמויב תבתוכ הקריאו ,הבוצע התיה הרייעל הרזחה

 ."םלוכ תא ונדביא אלה ?ונינפ תא לבקל םצעב לכוי ימ

 איה ,התוא םיפטועה שואייהו ןוגיה ,דבכה ןוסאה תורמל

 ינא" :תבתוכ איה 22.5.1944 ךיראתבו םייחב זחאיהל הסנמ

 עגופו ריוואב ףחרמה קורי ףנע האורו ןולחב תלכתסמ

 ףנעהש תורמל .תובישח לכ אלל טועפ עוריא והז .השמשב

 יננהש ,יל חיכומ אוה ,תרדוקהו הרקה חורה ידי לע ףעוה

 ."רתוי בוט היהי רחמו ביבאב תאצמנ

 הנריא ר״ד לש תישיאה התודע אוה רפסה לש ינשה וקלח

 םיעטק הב ובלושו ,1966 תנשב ״םשו די״ב הנתינש ,סח־סינומ

 .1995 תנשב ,תוסמ ןר ,הדכנ בתכש ״םישרוש״ תדובעמ

 לע הדכנל רפסל ךרוצה לש תוביסנ ןתוא בקעו הנש התואב

 .התקיתש תא הנושארל הקריא הרפה ,םימי םתוא

 וס



 עודמ ,סח־סינומ ר״ד הריבסמ ־ לגעמ תריגס - ישילשה קלחב

 הב טלש דציכו ,תירבעל תינלופמ הנמוי תא םגרתל הטילחה

 ,לצניהל ,דורשל קזחה ףזוךה ,םילפא העווז ימי םתוא לכב

 ןכא איה .החפשמ םיקהלו עוצקמ דומלל המלח דציכו ,תויחל

 האור איהו ,השעמל הכלה ,היתומולח לכ תא םישגהל התכז

 ררוצה לע יתימאה וננוחצינ־הנוחצינו ונתמקנ־התמקנ תא ךכב

 ־שמח תב הרענ הבתכש ןמוי ,ןמויה יפד תא ארוקה לכ .יצאנה

 תלוכימ תוקומע םשרתהל אלש לוכי וניא ,הרשע־שש ,הרשע

 םיאבה ,תולובגה רסח ןוימידהו ימינפה םלועה רשוע ,יוטיבה

 םידוגינהמ ,ןכו .הריעצ הרענכ ,הנריא לש התביתכב יוטיבל

 הזעה הנומאה ןיבל ,ןואכידהו הלפשהה ,דחפה תושגר ןיבש

 ןיבש םידוגינה !לכה תורמל ־ םהילא תודמציההו םייחב

 םג תלוכיה ןיבל ,אובחמב טלחומ ךשוח לש השק תואיצמ

 ,ויתונוע יפוליחב עבטה יפימ לעפתהל הלא םישק םיאנתב

 בותכל ,וארובו םלוע לש ועבט לע םייפוסוליפ םירוהרה רהרהל

 ילואש ,הנקסמל עיגהלו ("הקיטאופב גופס םחלמ") םיריש

 יא ןפואו םינפ םושב לבא ,לכה לע חולסל ושוריפ לכה ןיבהל

 וחקלנ וינימאמו ויקידצשכ ,םיהולא היה ןכיה ןיבהל רשפא

 תבתוכ ,תוומהו העווזה ירואית חכונל .םתומ לא םינושאר

 הרושל דה ןיעכ ,"םימשה וליחכה ןויצבו" :הנמויב הקריא

 שמשה" :"הגירהה ריעב" ורישב קילאיב .נ.ח לש תמסרופמה

 ."טחש טחושהו ,החרפ הטישה ,החרז
 ¬¬ו¬ •• ־ : ז:־ ד- • - ז:-

 ,"לוחה ףוע" ךותמ טטצמ ,האושל ישילש רוד ,תוטמ ןר ,הדכנ

 םיזגה יאתל וסנכוהש הלא" :רזיפ לאומש לש ורפס

 וקנחנש ינפל דוע וקיפסה ץיוושואבו קנאדיימב ,הקנילברטב

 וחכשת לא׳ :םילימה תא םהינרופיצב תוריקה לע טורשל

 ."!םלועל חכשא אל ינאו" :ףיסומ אוהו ."׳!םלועל

 תיבב הריכב המידרמ האפור התיה סח־סינומ הנריא ר״ד

 ,יצראה םימידרמה דוגיא לש האישנו ,הפיחבש ם״במר םילוחה

 .ןוינכטה י״ע האופרל רפסה תיבב המדרהל ׳פורפו הרומ

 וו





 ,םימיה הלאל בקרנ ירפ חיר שי

 ,תכלש יפי טעו.העמך ידבכ

 םימשג־ילוח םיבע ירוחאמ
 .תכרבמה דיה שואי־רוקב האפק

 •.•־.־ ד■ : — — ״• י : ד• : יד■

 ,ןורכזה תותלד הדיערמ חורו
 ,והתה תונובזע תא הרגוסו תחתופ

 ןורפעה ךשמנ רינה־ילותב לאו
 .עוגרמ איבת אלש ,החכש־תלפת בותכל

 ,תולילה הלאב הממד־תומולח שי

 ,תלכאמל ןודנ היח דלוכ םימוס

 הכשח עעפ לע םירקבבו
 .תלחוז החל רוא־תעלות

 גרבדלוג האל
 (ןשע תועבט :ךותמ)
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 הקריא לש הנמוי תרבחמ



 םוי לכ ונרובע
 םיחצנ חצנ אוה

 [ןמוי]

 ו 6.12.42 ,יעיבר םוי
 לכוא םא ינא תקפוסמו ןמוי בותכל יתטלחה עודמ יל רורב אל

 תוערואמ םויה לבא ,ךישמהל תניינועמ היהאש וא בותכל ךישמהל

 .הביס אלל םישחרתמ

 ינא ,םירבדה תא יארוקב םויהו ייח תורוק לע רבעב יתבתכ רבכ

 קר זכרתהל הצור יתייה .ריינה לע יתילעהש לבהה ירבדמ תמהדנ

 ששח יל שי הלחתההמ רבכ לבא ,יכותב קומע םיחנומ רשא םירבדב

 .לק היהי אל הזש

 ,יכותבש םירבדה לכ תא הצוחה איצוהל הצור יתייה תמאבו הדימב

 ינא תעכו) םילימב ןראתל רשפא יאש תושגרההו תובשחמה תא

 רפסל ,ימצעל הז תא תבייח יתייה ,(השיגרמ הברהו תבשוח טעמ

 ןמזב ,הלילב יחומב תולועש ייתובשחמ־תתו ייתובשחמ תא םר לוקב

 .דבלב דחא דצ לע חונלמ יתפייעתהש ירחא ,דצל דצמ תכפהתמ ינאש

 תרחא הלועפ לכ וא םילכ תפיטש ןמזב יחומב תולוע תובשחמ הברה

 אל הז ,ולא תובשחמ םושרל החילצמ יתייה םא םג .תעצבמ ינאש

 ןושלה םאה :הלאשה תלאשנ .יחור תרעסל םלוה יוטיב ןתונ היה

 ?השורדה תוריהמב תובשחמה ירחא בוקעל הלוכי רתויב הריהמה

 תא הנשמ התיה אל רתויב בוטה רבחה לש וליפא ,הנזאהה םאהו

 תוהלב םולח אוה ןורכיזב ראשנש המ ,לכה ךסב ?הבשחמה ךלהמ

 .םזגומ הארנש
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 ?יל קיצמו באוכש המ לכ יכותמ ךופשל הלוכי יתייה תמאב םאה ךא

 םא קר .הקעומהו בצעה ,דבוכהו (?בלה הז םאה) באוכה בלה והז
 תחתמ םחינהל ,םימינ ומכ םיריעז םיקלחל בלה תא קרפל היה רשפא
 ןמאנ חוויד היה הז ילוא ,חוודלו רבדל םהל רשפאלו תלדגמ תיכוכזל

 .יתיווחש תויווחל

 יכ םימיל םיהז תולילהו ,לושיב ןמש לש חירב םיגופס ילש םימיה
 .םידגבב הנשי ינא

 ןכש לכ ,הלילה םע םויה תא רשקל םילוכי יכ םיפוסוליפה דחא רמא
 שלח אוה םדא ןבש ,רשיה ןויגיהה םע תכבוסמה היפוסוליפה תא
 לבא ,הז ןויער תלסופ ינניא .קבאל ותוא ךופהל לוכי חור בשמ לכו
 שיו ,רבשיהל אלו תועווזה לכ תא םויה תאשל םילגוסמ ונחנא םא
 ...םייקתהל םיכישממ ונחנא תאז לכבו הברה ךכ לכ סורהל לוכיש חוכ
 .וישכע לש תואיצמה ןחבמב דמוע וניא אוהה ןויערהש ,איה הנקסמה

 החיכוה תיחכונה תואיצמהשכ ,םימעפ לש בר רפסמ תאז לכב יתחכונ
 ועבק שוטיע וא קוהיג ,ןיע תצירק ומכ םיחינז תוערואמ םיתעלש
 םיפוסוליפה םתואש ןכתיי ,ךכיפל .םדא ינב לש לודג רפסמ לש תולרוג

 .םהלש תוחנהב וקדצ

 םא ,תעדוי ינניא .ןמויה תלחתהל םיאתמ אלה םויב יתרחב ,השעמל
 .םולחב ומכ םימיה תא םירבוע ,יל םימודה םירחא םג וא ינא קר

 ינא .םירישו םינומזפו םלועמ יתעמש אלש תוניגנמ תעמוש ינא
 וא תוכבל הצור יתייה .יתוא ףפואה לפרע האורו ןושיל הצור ,הפייע
 .םישנאמ הקוחר ינא ,היח שפנ הפ יל ןיא לבא םיענ רכמ םע רבדל

 איה תאז ?המל םשלו ?היחא םאה ?דועיי דוע ירובע םייק םאה
 סאמנ לכהש ןוכנ אל הז .רתויו רתוי ימצע תא תלאוש ינאש הלאשה
 .רבעה סכנל ,םולכל ךפהילו םלעיהל הצור יתייהש ןוכנ אל םג הז ,יל

 ונממ ףדונש רבד לכב תקבדנ ינא הרכהה תתב .אל םימעפ האמ ,אל
 .רשואו םיטקש םייח תרגשו החמש ,םייח חור בשמ

 .תונומתה תא תוארל תינהנ ינאו השרו לש ןועובשב תפדפדמ ינא

 ולפנ הרקמבש ,קחורמ ,דדוב יא לע םדא ארפ ומכ ימצע השיגרמ ינא
 .יתוברתה םלועהמ תונומת וידיל
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 17.12.42 ,ישימח םוי

 ינא לבא ,םילכ חידהל וא ,םייברג ןקתל עגרכ הכירצ יתייה םצעב

 .בותכל הפידעמ

 18.12.42 ,ישיש םוי

 ר״ד .תיבב םירבד רפסמ רדסל הכירצ יתייה יכ ,לומתא יתבתכ אל

 תועובש הנומש בכש םש) ףתרמב אובחמהמ אציש ,טילבנטסרג

 ףקתה ברעב לביק ,קוטשנזור ר״ד לצא אצמנ תעכו (ושוריג עגרמ

 לביק אוה .בותכל ךישמהל יל ומרת אל ולש תוחנאה .הרמה סיכ לש

 רבע ברעה תחורא רחאל .םיכומסה םירפכה דחאב בשייתהל ןוישיר

 םידוהיה ויה ולא) הצבוקשלבמ רזחש קוטשנזור ר״דו ,ףקתהה ול

 תימוקמה היצילמהש העידי ומע איבה ,(ריעה ךותב וראשנש םידיחיה

 ודחפ םלוכ .בו׳צשרובב רקוב תונפל 4:00־ב בצייתהל הארוה הלביק

 תא ריהזהל חילש וליפא וחלש .(רחמל היצקא) שחרתמ והשמש

 תא הוויל קוטשנזור ר״ד .דחפו תוששחב ונאלמתה ונחנא .םלוכ

 טילבנטסרג ר״ד .םלענ אוה םג ךכ רחאו ,ץוחב ןולל ו׳זוי ונב תאו ותשא

 ,ויפקשמל דעבמ ופקתשהש ויניעו הפסה לע בשייתה ,ללייל קיספה

 ,הדוד) םידודו (ינאו אמא ,אבא)ונראשנ .דחפב רוזחו ךולה וצצורתה

 ושוכר לכ תאו ויריקי לכ תא דביאש רבג) ךולבו (םינבה ינשו דוד

 חורבל ןנוכתהל ונלחתהו טילבנטסרג ר״דו (אפורה ידי־לע ףסאנו

 הלילה תא תולבל ונטלחהו רקנובה תא ונחתפ .ךרוצה הרקמב

 .(ומויב םוי ידימ טעמכ הרוקש רבד) םישבולמ

 החרט הווש הז ןיא רתוי בוט דיתעל עיגנ םא וליפאש ,תבשוח ינא
 רכיאה לצא בכשלמ הלא תוריהז יעצמא הפידעמ ינא ךא ,הבורמ הכ

 הקספה ילב בכשל .דחא םוי אל הז תועובש הנומש .ףתרמה ךותב

 בכשל רשפא ךיאו .רוא ןרק ילבו השעמ רסוחב ,ריווא ילב ,ךשוחב

 ןאל ?ךחומב תורבועש תוידגרטה לכו תורצה לכ ,תובשחמה לכ םע

 ...ףוס ...ףוס ...ףוס ?וישכע המ ?האלה המו .ונאציו ונבכש ...ליבומ הז

 הברה ,םיאתמ הארמ ךירצ הזל .תוהז ףילחהל :דחא אצומ שי ילוא

 .ירא האןמ יל ןיא לבא .לזמ רתוי דועו ףסכ

 .הווקת אללו דחפ אלמ :ה׳זורמ דחא .םיבתכמ השולש יתלביק םויה
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 בתכמו םירורב יתלב םיזמרו תוינורט ,זגור אלמ :וזיקמ ינש בתכמ
 .ילנב ונכותש :הקפיצמ ישילש

 םולש תשירד התיה הקפיצ לש בתכמבש ,תודוהל תשייבתמ ינא
 יתישע ילוא ?הנוע אל אוה המל לבא ,היולג ול יתבתכ ינא .י־מ

 !המל תעדל תנינועמ תמאב ינא לבא ,תוטש

 19.12.42 ,תבש םוי

 םירבד וא ,םינשי םירופיס לע םאה .בותכל המ לע םויה תעדוי יניא
 הזור לצא רקבל תכלל םויה תננוכתמ ינאש ךכ לע וא ,םיילאוטקא
 ןכוסמ תויהל ליחתמ בצמה .עגרכ ,רתוי יתוא קיסעמש רבד ,׳ש
 החידב יהוז ,ץזלב ינפל הנורחאה הנחתה .ףוסה והז םצעב .םויל םוימ
 ףסכהו םירשקה ילעב םידוהיה ,ונייהד)בוקטרו׳צמ ,,תנמש״ה .הרוחש
 רתיל הרקי המ ."רגאל״ל חולשמל בר דחוש רובע ובצייתה (ולזגש
 הנחמ ,םישנ םיפלא תשמחל לופונרטב הנחמ םינוב הארנכ ?וראשנש
 יהוז .םידגבה לע םיבוהצ םיאלט םע רוגס וטגו םירבגל בוקטרו׳צב

 ?היתובקעב איבת איה המו השדחה הנשל הנומתה

 ,ינומהה גרהה דגנ תואחמ תומייקתמ ישפוחה םלועבש ,העומש שי
 .תאז עומשל ךחוגמ

 חנאנה ,"תויחל תויחל ונת" הדוגאהמ רבח לש תואחמ ומכ הארנ הז
 םיקיעזמ וליפא יכ ,בוט רתוי סוסה לש ולרוג לבא ,רגפתהש סוס לע
 חקל דמולו היחל תורזכאתה לע סנק םלשמ היחה לעבו ,הרטשמ

 .האבה םעפל

 ליבשב ןבומכ)"םינוא תרסוחמ היח" ריתסמ והשימ ?ונלצא הרוק המו
 וא האנקמ ,זגורמ) תונוטלשל רסומו האור םינכשהמ והשימ .(ףסכ
 גרוהל האיצומו האב הרטשמהו (תוימשיטנא תוביסמ ילואו תושפטמ

 .םיאיבחמה תא םג םיתעלו םיאבחתמה תא

 ,םיאיבחמה םיתעל .ונליבשב םוקמ וב ןיא ,ךוראו בחר אוה םלועה

 ...ךל ךלו הצוחה ,םידוהיה תא םישרגמ ,לכה תא םילזוגש רחאל
 חכוותהל רתוי הלוכי אל ינא ?ענכיהלו םיידי םירהל וא ?וטגל ?ןאל
 םיבייח דועש הלא םע ,ראשנש טעמה תא ונתאמ םינוקש ,הלא םע
 םידגב דוע ןיא ,ונל םיבייחש הלאמ דחא ףא םייק אל ילואו .והשמ
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 תוליל רובעל וא) םיכלכולמ םידגבב ןושיל חוכ רבכ ונל ןיא ,רוכמל
 ,תוכמ לבקל ,אבחתהל ,בוערל ,תונולח ךרד חורבלו (הניש ידודנ ךות

 .הקיר הביק לע דובעל

 .ךישמהל הצור יניא ,דחא ףא יל ןיא ,תענכנ ינא

 רובעל חוכ ןתונו לכמ קזח ,תויחל ןוצרה ,רתוומ אל שיא לבא
 תא הלכשש הזור .רתויב םירקיה החפשמ ינב דוביאו לבס ,תולפשה
 ומליש התחפשמ ינבו ,םייחב הכישממ תאז לכב - התוחאו המא
 תויחל ולכויו ,םהירוגמ םוקממ ושרוגי אלש תנמ לע םירכינ םימוכס
 תודועתה לכ ,םצעבש תורמל ,םיוסמ ןוחטיב לש בצמ והזש ,הילשאב
 בוט ?ונלש תודועתה לש לרוגה םג והז םאה .ןכרע תא תודבאמ
 .םייחב ראשית איה תוחפל ילוא .תיבה תא הבזע ,הקפטס ,יתוחאש

 26.12.42 ,תבש םוי

 תונפתהל השק ךכ לכ הז םאה .תויובייחתה וישכע יל ןיא תמאב
 תבשל הפידעמ יתייה םצעב ?תויוטש תצק שקשקלו תוקד רפסמל
 ינמז תא הלבמ ינא ללכ ךרדב .הנב םע קחשלו הבוקו׳צנרטב לצא
 ינפב תברברתמו הקנח לש רזממה םע תקחשמ ינא .תנווגמ הרוצב
 תארוק ,םיבתכמ תבתוכ ,(יניצר קבאמ היה ינש םויב) יידוד ינב
 ייפואבש תורמל .(ג.ס) רפסה תיב להנמ לצא תלאוש ינאש םירפס
 ונניא ונבצמש ןייצל שיו יבצממ הצורמ אל ללכ ךרדבו תיאנק יננה
 השיא יהוז .הבוקו׳צנרטב תרבג היוגה ונתנכשב האנקמ ינניא ,ריהזמ
 .םייחב הרטמ אלל ,םויל םוימ היחש יצחו הנש ןב קונית םע 22 תב

 לכ .הקלחב תרשואמו דיתעהמ תששוח וא תדחפמ איה ןיאש ,ןבומכ
 ,תיבב תאצמנ התנתוחש הדימבו םיריסה ןיב תבבותסמ איה םויה

 הוולש איה ,ןמז ףדוע הל שי דימת .תגרוסו הנולח לומ תבשוי איה
 םע תיבב דבל איה ללכ ךרדב .המע חחושל אבש ימ לכל החמשו
 דבוע לעבהו םוקמ והשזיאב ןמזה לכ תצצורתמ תנתוחה יכ) דליה
 םתועמשמ ןיאושינ ייחש הנקסמל העיגה רבכ איהש ,יל המדנ .(ראודב
 רייטצהש ,םירוענ םולחב ומכ תיארנ הניא תואיצמהו שבד קקלל הניא
 ןמצעל תוראתמש ,אווש ןוימיד וא ,"בוהא" םע יוליב ברע רחאל הל
 ,תרשואמ איה ןיא ילוא .דיב די תולייטמש הרשע־שפיט תונב יתש
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 הקונית תא תבהוא (ראוד להנמ - דמעמ) הלעבב האג איה לבא

 ןיא .בולע בצמ הזיא .םירדוסמ םיארנ הייחש ךכ ,ינש דליל הפצמו

 המ םשל תבשוח ינא םימעפל" :הריעה םעפ קר ,תורמוי םוש הל

 ?הלש תרחאה הרירבה התיה המ ,םצעב ,לבא "...ןתחתהל יתרהימ

 ,השק אוה ןאכ םישנה לרוג .הזמ עורגש המ וא ,רבד ותוא אל םאה

 אל הלא תויעב תעכש ,הדבועה ףא לע הז לע תבשוח ינא םימעפלו

 יתייה ,םיאצמנ ונא וב בצמה אלוליא .ייחב עירכמה קרפה תא תווהמ

 ?השיאל תואמצע תנתונ תורגב םאה לבא !תורגב תוניחב ינפל וישכע

 וישכע .תילכלכ תואמצע השוריפ תואמצעש ,יתבשח (הנש ינפל) םעפ

 םייחב הרטמ השורד תומלשלש ינרובס לבא ,יתעד תא יתיניש אל
 ,םייוליבב םייחה תא תולבל ךרוצ ןיא .הקוסעתב ןיינעו ןכותו

 תולבל םעט ןיא םג .תועיסנב אל םגו םילויטב ,עונלוקב ,ןורטאיתב

 ינמז תא אלמל ינוצרב ןיא .לעבל וא תורבחל הייפיצב ןמזה תא

 ןיב רקובה לכ תולבל אלו ,תיאמצע תויהל אוה ימולח .וז הרוצב

 .םידלי םע תיבב תרזוע תויהל אלו תויוליכרב םיירהצה רחאו םיריסה

 לש וילגר תא תצחורש ,טילבנטסרג תרבג ומכ תויהל הצור ינניא

 תפקתה בקע םיבאכמ חנאנ אוהש תעב ושאר תא תפטלמו הלעב

 היהי הזש הצור ינניא לבא ,וז תוגהנתה תלסופ ינניא .הרמה סיכ

 "ונממ" רתוי וליפא החפשמו תיב ייחל םורתל הנכומ יננה .ייח ןכות

 קסעתהל תלגוסמ ינאש ישפט הז ןיא םאה .טלחומ ןפואב אל לבא
 ךא - הביבסב סרהו תוומ ?קרפה לע ןניא עגרכש הלא תויעב םע

 ?הווקת שי ילוא

 .םידלי ירופיסמ היישעמ ,יתואיצמ יתלב הז ,אל

 תוחוכ לש םירוריפו תויראש סייגל הסנא זא ...תאז לכב םא ךא

 המ הז םאה ?האפור היהא ילוא ,הטיסרבינואב דומלל ךלא ,תונלבסו

 לרוג םייקש ןימאהל רשפא ללכב םאה ?ירובע ובוחב ןפוצ דיתעהש

 .אלש ינבשוח ?שארמ ונל הפצמש

 םייולת תוערואמה לכ ,תונקיר לכה" :רישב יתבתכ םייתנש ינפל דוע

 המ ."תונולשכהו תוחלצהה תא תעבוק איהו ,תוירקמ לש עגרב

 קדצהש הצור יתייה אל .זא יתבשחש המ תא קזחמ תעכ יתבתכש
 .םידובא ונחנא ,ןוכנ הז םא יכ ,ידמע היהי
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 28.12.42 ,ינש םוי

 תרשרשב םיזורח ומכ םימוד םימי .ינש םויו ןושאר םוי ,םיימוי ורבע

 םימי .ןובס חופינ תעב תוחרופה תוינועבצה תועובה ומכ ,הליפת לש

 תא תוריזחמ שמשה ינרקשכ ,םירצק ,םיחרוז ,םיפוקש ,םיריהב

 .רקה ריוואב ןקהוב

 קירבמ בזרמה ,ורהוזו ונבולב רוונסמ גלשה ,שמש יאלמ ףרוח ימי

 ליכמ ימלוע .רהוז ...ימלוע םג ,יביבסש םישנאה יניע םג ןכו קוחרמ

 ,ינולחמ הילא ץיצהל רשפא רשא רצחהמ תחאה ,םימש תוסיפ יתש

 .אפורה תשא לש הרדח ןולחמ התוארל רשפאש שיבכה דצמ היינשהו

 תוחפטמו שבכ לש תוורפ תושובל תורענ ,םישנא הברה ,ןושאר םוי

 לש בר רפסמו םיפיעצ הברהו עבצ ןומה ןומה ,שארה לע תוינועבצ

 ,ליא תוורפמ םיעבוכב םירענה .םיביהרמ םיעבצב תומוקר תוורפ

 שי .ןתומכ וישכע םישבול םלוכ טעמכש הוורפ ןוראווצ םע תוינתומ

 .הזחה לע בהז עבצב םיקירבמ םירותפכ םע םיליעמ רפסמ םג

 ןקתמ אפורה ,הלש ףיעצל תגאוד הזרתו תוצלוח וישכע תנקתמ ,ימא

 םייוליבמ ונהנ וסיגו אוה ךיא ,םייחה לע רבדמו יארה ינפל תקורסתה תא

 הקושת תפקתשמ ויניעב .עלב םעפש המ םויה לכעמ טושפ אוה .רבעב

 תויחל הצור יתייה" .דיתעב םייוואמ דוע שממל קזח ןוצרו ,םייחל הזע

 לכ ,ןכ" .טפשמ ותוא לע רזוחו ךלוה אוה "...םינש רפסמ דוע תוחפל

 קיודמב האור ינא .תקורסתה תא ןקתמו חנאנו רמוא "...הצור יתייה ךכ

 ינשה ודצל דחא דצמ לגלגתמו םיב לג ומכ עעונתמ וינפב טמקה ךיא

 .דוע םניא ,ויהש םיבוטה םייחה לכש ,ךכ םע םילשהל השק .וחצמ לש

 אוה ךיא ,רפיסש (קוטשנזור ר״ד לש סיגה) ראלק ר״דב תרכזנ ינא

 םוי ,לומתאמ םילייטמהו !רופיס הזיא .תינדקר וזיא םע רבעב לייט

 ,םהיפתכ לע דבכ אשמ אלל ויה םה ,םהיניעב הגאד התיה אלש ,ןושאר

 קחרמב תאצמנ ינאו .ןואכידמו באכמ ,בצעמ תוישפוח ויה םהיתובשחמו

 דורשל זע ןוצר קר יל שיו ליגב םג הבורק ךכ לכ ,םהמ דחא דעצ לש

 .העיגר לש עגר םישיגרמ ךיא יתחכש רבכו

 היהנ אל ,ונירוחאמ רבכ היהי הז לכשכ וליפא ,םעפ ףאש יל הארנ

 .םירשואמ בוש תויהלו םיליגר םיאלמ םייחמ תונהיל םילגוסמ
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 29.12.42 ,יעיבר םוי

 :תקעוצ אפורה תשאו ,דיב ןורפיעהשכ ןמויה תא האיצומ ינא

 תא המירמ ינאו ,רואה תא הבכמ ,יטמוטוא ןפואב הזרת "!תינוכמ"

 רודחת אל רוא ןרק ףאש ידכ ־ הטימה יוסיכ םצעב הז) ןוליווה

 םשה ךורב .בוקטרושט ןוויכל שיבכה לע תלכתסמו (ןולחל דעבמ
 .(הלועפה) "החמש״ה רחאל ,םירזוח רבכ םהש הארנכ .םירצוע םה ןיא

 תינוכמה לבא ,ןוליווה תא םימירמו רואה תא בוש םיבכמ הז עגרב

 אל וללה תויצלופינמה לכש ,יל המדנ .עודי יתלב ןוויכל הפלח רבכ

 םא וליפא ,ונלש תואיצמב יח וניאש םדא ןבל ןמצעמ תונבומ ויה

 וללה םיליגרתה םינבומ ויה אל ,יל םג .הירוב לע תינלופ ןיבמ היה

 תא סופתל יל השק ,תויפש לש םיעגרב תעכ וליפאו ,יצחו הנש ינפל
 רואו תומוצע ייניע ,ןויגיה לש הלא םיעגרב .ינויגה ןפואב תואיצמה

 תעדוי ינניא .רבעהמ תונומת יקלח וא תונומת ינוימדבו ,קהוב לודג
 יוטיבה אל והזש ינבשוח .תולגתה - ולאה םיעגרל תארוק ינא עודמ

 :םתונכל הכירצ יתייה ךכ ,ןכ .תוררועתה - םתונכל הכירצ יתייה ,ןוכנה

 .תמלוח תמאב ינא יכ .הנישהמ תוררועתה

 תונחמה ,תויצקלסה ,(םידוהיה םושיר) היצרטסגרה ,אבס לש תוומה

 םימיה תא ראתל לגוסמ ימ לבא :תודבוע הלא ,גרהה ,םורגופהו

 אלל תושקה תוירקתהו תולפשהה ,הלהבה לש םיארונה תולילהו

 ,םיקיתווה םידידיה דצמ ןהב םילקתנ ונאשכ דחוימב ,אושנ

 דחפ לש תומויאה תועשה .וניפלכ וישכע התנתשה םתוגהנתהש

 ןהל םיפושח ונאש ,תויושחרתה ףלא אלא ,תודבוע אל הלא ,חתמו
 אל תואיבמו לבסה תלוכי איש דע וניבצע תא תוחתומשו םוי לכ

 .ונקוח םחל אלא ,תודבוע אל הלא .תויפש רסוחל םיטעמ

 רפסמש ימ שי .םהילע רפסל םגו בתכב ראתל רשפא תודבועו םירקמ

 םימשר םיראתמש שיו הרישע הפשב ךכל יוטיב ןתונו תושגרתהב

 ירחא חכשיהל וא םישרהל לוכי השעמה רופיס .הרצקו השבי הרוצב
 ?תיחכונה הידגרטה תא ראתל לוכי ימו .הנורחאה הלימה הארקוהש

 .ומתוח תא ריאשמ אל אוה םג ,רתויב לודגה ןוסאה וליפא

 םדא .ךרד רשי שיאו ץורח ,רידנ הרומ ,ינורשיכ :טסור ןקזה הרומה
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 הזיאו םינש שמחו םישולש ךשמב ריעב ונלצא דמיל רשא ןפוד אצוי

 (הנחמ) רגאלל ןושארה ונב תא וחקל הלחתהב !ול היה ארונ ףוס

 וספת ףוסב .ינשה ונבב ותוא ופילחה ךכ רחא .ותואירבב ועגפ םשו

 ךשוממ עונכש רחאל .הנחמל ותוא וסינכהו םישישה ןב ןקזה תא

 אלש תיבל ,הלוח התיבה רזח ססור הרומה .ןושארה ןבב והופילחה

 אוה .ףילחהל וא רוכמל המ היה אל רבכו םחל תסורפ וב הראשנ

 דלי לש ומכ לקשמו קונית לשכ לוקו שאר ,שונא םלצ לש לצ ,רזח

 .שש ןב

 ,םידובא םהש רורבש םייחה לע קבאמ הפו ,הנחמב םיבער םינב ינש

 ?הלחמהמ תאצל ךיא .תואירבו ןטבב לזונ ,בל תקיפס יא לש הלחמ םע

 סועלל המ םע ןיאשכ ,תחא םחל תסורפ ,תוחפל ,תונקל ךיא ?רוזעי ימ

 ?רקי ךכ לכ הריחמשו ?הנחמב םיינישה לכ תא ול ורבשו תויה התוא

 דמוע אל ןמזהו ?םיעצמא הלאב ?םינבל ירעזמ והשמ חולשל ךיאו

 ךיא ,ססור תרבג לש השקונה קבאמה תא תרכוז ינא .ןשי אל דשהו

 המכ ,ער המכ ,ךא" :ימאל תקעוצו םויב םימעפ רפסמ ונילא הצר התיה

 לש קיזשכ העיגמ התיה םימעפלו "?ילעבל יהשלכ הצע ךל שי ילוא ,ער

 ."הווקת הספאש עבק אפורה" :הרמאו הרזח בושו היניעב הווקת

 םידליל בלח תקולח תעשב ,לאמש דצמ הנומתב ,ססור הרומה - המחלמה ינפל
 יממעה רפסה תיבב ,תלוכי יטועמ
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 סנכיהל יתלוכי אל .וליבשב םחל תצק ונפסא (הנשוש תעכ) ה׳זורו ינא

 שוליא םע ץוחב יתראשנ ,לרוגה קוחצ ,ינאו הסנכנ ןכא ה׳זור .ותרידל

 וליפא ינאו יילא ותבהא לע יינפל הדוותה רשא ,(ונילא הוולתהש)

 בצינ אוה ,רצ ליבש עצמאב ונדמעש ,תרכוז ינא .וירבדל יתבשקה אל
 ,תונשייבב יילא רבידו ,רוחאמ וידישכ (רופיכ םוי ברעב הז היה)ילוממ

 תוליבח הברה לביק) בוט הארנ אוה .הנחמהמ רזחש רחאל היה הז
 אוה ,ןכ .רבגל השענו הבג וליפא הנחמב .(דבע אל טעמכו תוניזמ

 ןנובתה ,הנותחתה ותפש תא ךשנ ,רמאש המ רמא אוה .ןיוצמ הארנ
 יתצרפתה אל ,יתבגה אל ינאו "?ךכ לע ךתעד המ" :לאשו תוכורא יב

 קסעתהלו הלאה תויעבה לע תעכ רבדל השוב וזש ,ול יתרמאו

 עשעש ןיינעה ךא ,יתבגה אל ,יתבשקה טלחומ טקשב .תויוטשב

 יתכייח תמאבש ,תרכזנ ינא .ךייחל יתחלצה וליפאש ,יל המדנ .יתוא
 הכירצ יתייה םצעב יכ ,ןיינעה הזב .הביס םוש אלל יתקחצ וליפאו

 םייוג םידלי וקחיש ביבסמ .תוחמל וא זגרתהל ,תצרמנ הרוצב ביגהל

 ןבלה טרסה לע אל דחוימבו ,הדהאב ונב ולכתסה אלש ,םיכלכולמ

 .לוחכ דוד ןגמ םע

 הזב) .טפטפל ןמז הברה שוליאל ראשנש ךכ ,רוזחל הרהימ אל ה׳זור
 האןמה לבא הבל ברקמ ונל התדוה טסור תרבג .(לודג החמומ אוה

 ןקזה הרומה תא הריכמ תא ןיידע םאה" :ותלאשו ונלש הרומה לש

 .ה׳זור לש השקונה הבל תא םג ורבש "?ךלש

 ,םיריעצ ןיב גוהנש יפכ ,אד לעו אה לע טפטפל ונכשמהו הרזח ה׳זור

 קמועל תדרוי יניא ,ער םולח ךותב היח ינאש ,יל היה המדנ ךא
 התואב םישיגרמו םיביגמ יתוא םיבבוסה לכ םג ילואו שחרתמה

 .הרוצ

 היצקאה .בוש רימחה בצמה ךא בוט רתוי ול היה ?טסור םע המו

 לעמ ותוא הקחמ םירחא יפלא דוע םע דחיבו העיגה ,ונארי הנממש
 דוע םע דחיב .תבכרל עיגהל חילצה אל וליפא אוה .המדאה ינפ

 אוה אלהו ,ותומ תא אצמ הילעש הלגעה לע והוקרז םירחא םילוח

 ועיגה אלש םישנאה האמ דוע םע ותוא ורבק .הלוח ךכ לכ היה
 .ףתושמ םיחא רבקב ,תבכרל

 .ףוס
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 הז .הדובעה רובע םולשת ושקיבו טארנדויל ואב ןרבקהו ןולגעה

 .לפנ ךסמה .קוספ ףוס היה

 (הסכמה)הטווקה תא אלמל ידכ וראשנ ,רבכשמ ילש םידידי ־ םינבהו

 ,םישנא השימחב וריש םעפ יא והשימ רוכזי םאה .תונחמה לש

 לש םשה תא וליפא ורכזי אל ?וריכהש הינ׳זיזימ והשימ ילוא םהיניב

 ־ונב היה הזש יל המדנ .הנחמב הצרפש סופיטה תלחממ תמש הז

 .טסור לש ,ורוכב

 בערה תא ענומ הז ?המדא יחופת םתינק ,שדח המ ךא ,לבח ,לבח

 ללכב םייחל הזה ימוימויה קבאמה םאה .דחא רפסמ ביואה אוהש

 ולא .ותחפשמ ינב לכו טסור ותמ ךיא .רחמ היהי המ עדוי ימ ?יאדכ

 וז החפשמ לע יתחוויד .השביו הטושפ הפשב תאז יתבתכ .תודבוע

 םיניינעה הינ׳זיזיבש םישנאל היה עודי .בורקמ היתורוק תא יתיאר יכ

 םויה .םוקמב וגרה - האמו וחקל םישנא תואמ עשת .םיטקש אל

 ,ונעמש .הנחמל םיאירב תוחפ םגו םיאירב םירוחב בו׳צשרובב ופטח

 .ץ׳צובמ האמו בוקטרושטמ םירשע ,בו׳צשרובמ העבראו םישיש ויהש

 .םידגבב ןשינ הלילה

 הטסולטב םש .עגעגתמ אוהש בתוכ .ו׳זוימ בתכמ יתלביק לומתא

 םויהו ...רבכ רבכ הז ,וניעט ,לבא .הווקת לש קיז ןיידע שי .טקש היה

 ,הכוב יניא ךא ,תוכבל ינא הצור .בוצע ,רוחש .הגומנ הווקתה .ףוס

 !תמלוח ינא אלה

 תוכבל הצור יתייה

 תוגלוז ןניא תועמדהו תושבי ייניע ,ךא

 תופסאנ ןה תורואמב

 ,תומלענ ןה ויה אלו ויה וליאכ ןכרדבו

 הטקש הבביב ץווכתמ הזחה

 המישנ תרצוע ,ינורג תא תקנוחה

 םימסוק ןיידע םייחהש תורמלו

 הממדו טקש ,תטלחומ הוולשל םיזע ייעוגעג

 ,ךישמנו אוב ךא

 .התע תעל תאז החדנ
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 3.1.43 ,ןושאר םוי

 יתקספה םייתניב ךא ,טקש רבכ היהיש ורמא .השדח הנשל ונעגה

 .יתנמאה אל רבעב םג .הבוטל והשמ דוע הנתשי ונרובעש ןימאהל

 :תואחמ שיו שחרתמה תא עדוי םלועהש ,תועומש ויה הנורחאל

 בצמה ילואש הווקתה ונב תררועתמ ןכל ?ךכ םילעופ םתא המל

 רמא ,בושח רוביצ שיא יניארקוא ,ק׳צנמוטוא וליפא .הבוטל הנתשי

 הנטק הריבע לכ ללגב ךא ,ויהי אל רבכ תולודג תויצקאש ,(הארנכ)
 .תוומ ןיד רזגמ תוחפ ןיא ונרובע ,ללכב .תוומ ןיד רזג וקספי

 יתשב הרי יניארקוא רטוש .גרוהל תואצוה יתש ויה לומתאש יל עדונ

 תורבקה תיבל דע הירחא ףדר אוה ,הרשע־הנומש תב תחא .םישנ

 תא רובעל הזעהש םושמ התומ תא האצמ היינשהו ,הב הרי םשו
 .ישארה שיבכה

 וא םחל תכיתח תונקלו תאצל תנמ־לע ךירצ בל ץמוא הזיא !בושזר
 רפכה תא םיבזוע ,תונקל םיאצוי םתאשכ םכל הפצמ תוומה !רשב

 וריבעה אל בו׳צשרובב הנורחאה הלועפב .תיבל תיבמ םירבוע וא

 המכ וספת .תלבגומ היצקא טושפ התיה וז .הנחמל םישנאה תא

 םינמרגה .בוקטרושטב אלכל םתוא וסינכהו בוחרב םישנא תורשע

 בשויש ידוהי לכ רובע יטולז האמ לש המורת ושקיבו טארנדויל ונפ
 ריכזמ הז .הייחמה תואצוה תא תוסכל תנמ לע תאזו ,רהוסה תיבב

 ירחא .המשרהה םויב ,הרבעש הנשב לירפאב דחאהמ המוד הרקמ יל

 הפק היהיש לבא ,הפק ןיכהל ונתאמ ושקיב םינמרגה ,"הדובעה"
 .יתימא

 4.1.43 ,ינש םוי

 .אפורל םישנא רפסמ ועיגה יכ הביתכה תא לומתא יתרמג אל .רקוב

 ,בושטשרובל הרטשמה תא וקיעזה רקובב 03:00 העשב ...םויהו

 "היצקא" תשחרתמש ,אפורה לצא הרפיס הבוט המשנ וזיא ,הקד ינפלו

 םיזמר שי ךא ,העומשב תמא שי םא תעדל ןיאש ,ןבומכ .בו׳צשרובב
 .התונוכנ לע םיעיבצמש

 םישנא ופסא :תועומשה בור ,ינובאדל ,ותמאתה םויה ותוא לש ברעב
 ךא ,םיגורה ןיא .שיא םיעבשכ דחיב .םהיתבמ ופטח קלחו בוחרב
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 ןיא םשמו בוקטרושטל םריבעהל םיננוכתמ רחמו דחי םירוגס םה

 חלשנ בתכמהש ,תבשוח ינא .שוליאמ בתכמ יתלביק םויה .םירזוח

 ובתכמ תא חלוש אוהש בתוכ אוה .םוקמ והשזיאב בכעתה ךא ,ןמזמ

 םויב רבכ יתלביק ןורחאה בתכמה תאו ה׳זור לש בתכמ םע דחי

 .יתוא םירכוז ןיידע הטסולטמ ילש םידידיהש ,האור ינא .ישימח

 תבתוכ איה .תויוטש תבתוכ איה וב ,בתכמ יל הבתכ השוינ וליפא

 ,השפטה הזוואה תבשוח איה המ) ...ילש םה שוליא םגו ו׳זוי םגש

 .(?קנע רעש ומכ אוה ילש בלהש

 5.1.43 ,ישילש םוי

 תוקפס ירחא .ץיבולימל ותחפשמ םע עסנ טילבנטסרג ר״ד

 םלוכו םולש רמא ,בגה לע םש ,םיטוטרמס המכ ףסא תויוטבלתהו

 םצעב .וכב םלוכ .וילטלטמ לכ תא בוחסל חילצה דחא סוס .וקלתסה

 הבוטל יוניש םוש ןיאש רורב הז .םיכוב ,הזוזת וא יוניש לכב םויה

 .םעפ יא הארתנ םא קפס שי הדרפ לכבו

 תויהל יתלחתה המ םושמ .םעפה יכבה יתוא זיגרה המל תעדוי ינניא

 םיצמאמ םתישע אל םאה ?םיכוב םתא המל .ןורחאה ןמזב תיניצ תצק

 המיתח לע קתע ןוה םתמליש אל םאה ?וז האיצי רשפאל ידכ

 ידכ ושרדנ םיצמאמו תויוצצורתה המכו ?תויתוא עבראמ תבכרומה

 גישהל הסינ רחא והשימש ,םתעדי םאהי .לחוימה רתיהה תא לבקל

 ?האיציה תא םכל לקלק טעמכו תרחא ךרדב הביזע תוריינ

 תופסונ תויונמדזה רשפאל ידכ םיעצמא דועו דוע אוצמל רשפא ךיא

 ?לצנהל

 7.1.43 ,ישימח םוי

 ילב ךא ,קוחצ תצק םגו בר בצע היהו ,תועמד הברה ורגינ םויה

 .החמש

 תקחוצ יאדווב יתייה ,קוחרמ ימצע לע לכתסהל תלגוסמ יתייה םא

 תועמדהו תוממוד םייניעה .תורקל לוכי אל הזש ,רורב ךא .הינוריאב

 ינניאו םישנא יביבסמ יכ ,ןדעב רוצעל ינוצר זע .ןהילאמ תורגינ

 םישודק םה בלה לש םירתסנה םירבדה .ייכבב יתוא ואריש הצור
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 יומידהו הזבתמ םדאה ,םתוא םיפשוח ונאו הדימב .םתולגל רוסאו

 .ותואמצע תא דביאו אפקש רביאל אוה

 תולאה תטשפה לש הלועפל יתשגרה תא תוושהל ילוא רשפא
 םיסכטהמ סאמנ םעל .חבזמה ינפל תודמועש תוינוויה תושודקה

 ייחא" :קעוצו םיסכמה םיפיעצה תא דירומ אוה תיארפ הרוצבו
 תא םיקילדמו םיללפתמ םתא רמוחו ןבא ינפל !םילא ןיא ,ייתויחאו

 דוע לכ .רמורמ יושע ,הרדש דומע ילב הנוכמ םדא ןבהו "!האושמה
 רמוש ,ןבואמ םינפ רבסב ,תימצע הוואגב ,םרומ שארב דעוצ אוה

 .הרבחב לבוקמ אוה ,ךויח קר תועיבמ וינפו ויתושגר תא ומצעל

 םירוביחה לכש ירה ,לקלקתמ רתויב ןטקה גרובה וליפאו הדימב ךא

 ךכל םרוג הזו תושלוחה תולגתמ םואתפ .תסרוק תכרעמהו םיקרוח

 .ול וזוביו וב ולזלזי םירחאהש

 ךכב תרהרהמ ינא ?הדיחא ,תחא תומדכ קר רייטצמ םדא ןבה םאה

 יקלח ןפואב השענ לכהש ,םיטלחומ םירבד ןיאש הנקסמל העיגמו

 דע הניתנ ןיאו תויוגייתסה שי םדאה ינב ןיב םיסחיב םג .אלמ אלו

 ןיגוריסל םדאה שפנ תא םיאלממ זובו הביח ,הברקו תורז .ףוסה
 ,רבחתמ אל םימעפלו םלשומ אל ,יוצח לכה .ינשב ףלחתמ דחאהו

 ןאל לבא ,תלגלגתמה תחא תומלשל דחאתמ רבד לש ופוסב לבא

 ןה היתואצותש ,איש תדוקנ וזיאל העיגמ ינא ייתובשחמב .המלו

 .רתויב הטושפה הבשחמה תרוצ איהש ,אצומה תדוקנל הרזחו סואכ

 לכ .תואיצמב תויושחרתהה תמועל ,וזה היפוסוליפה לכ הבושח המ
 .םילבה לבה םירבדה

 8.1.43 ,ישיש םוי

 ינאש םושמ אלא ,ןמז רסוח ללגב אל .םויה בותכל תלגוסמ ינניא

 ריינה לע תונגראתמש תויתואהו ,ןיינעל אל בותכא בושש תששוח
 .יל תוגעולו יילא תוכייחמ

 14.3.43 ,ישילש םוי

 השעמלו ,םייחב ןיידע ינאש רבדה אילפמ םצעב .תבתוכ ינא בוש

 .הנתשה אל רבד םוש
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 םהיאושינ םויב יירוה

 גלשה תשלגמב ינאו ילש תלפטמה ,יירוה
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 .המחלמה ץורפ ינפל םייעובשכ ,תיתחפשמ הנומת
 ץירומ ידודו הניבס ,ימא ;גרבנזור הנשוש ,יתדוד ;סינומ קחצי ,יבא :ןימימ

 קמור ידוד ןבו הינפטס יתוחא ,ויסי ידוד ןב ,בלכה םע ינא :הנותחתה הרושב
 קמור ידוד ןבו יתדוד ,ינאו ימא :םייחב ורתונ

 1923 ,תלפטמה םע תחקרמה תיבב יחאו יירוה
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 היתונב יתש םע ימא ו 938 - ינאו ,סמיצ ינוט ,יתבס

 ינאו יירוה
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 םיעגונה םיבר םייוניש שי תיבב ונלצא לבא ,התנתשה אל הביבסה

 הידגרטה ןיבל תיללכה הידגרטה ןיב דירפהל ןתינ אלו ,ישיא ןפואב ונל

 יפכ) הרישי הרוצב םלוכ תא דקפש יללכה ןוסאה .ונלש תישיאה

 ןיידע ונחנא .הפיקע הרוצב ונילע עיפשה (םירקמ יפלאב הרקש

 ,םיזרמ ,םינשי ונחנא .ץמחנש םחל ,המדא יחופת לוכאל םיכישממ

 םדא ןב םאה ?האלה המו רבע ףרוחה .ונילע םיבחר םידגבה לכו

 ףרוחה תא רבעש הדבועהמ רשואמ תויהל לגוסמ ריעצו ישפוח ,אירב

 ?והשמל םיברקתמ ונא םאה ?והשמ הנשמ הז םאה ?יח ןיידע אוהו

 היה אל וניזחו ונרבעש לבסה םאה ?המל לבא ,םיברקתמ יאדווב

 .ךרדב ביבאה םייתניב ?אוושל

 רבדה רזומ המכ .בר ןומה ולסיח הלבובמירטו טלקס ,לופונרטב

 .הרקי אל הז ולש בשוח !םשונ ןיידעש םדאש

10.5 

 .ונניא אבא

 .תיבה תא בוזעל םיבייח

 21.6.43 ,תבש

 ינא .תבתוכ ינא זא תושעל המ יל ןיאו תויהו הנעתמו היח ןיידע ינא

 תדוקנל ועיגה אל ןיידע ונלש םייוניעהש ןוויכמ תויחל הכישממ

 .לובסל ךישמהל ונילעו אישה

 ,רפוכ ויהי ילש ןכסמה אבא םע ונרבעש םייוניעהש ,יתבשח םעפ

 .ונקלח תא ונמרת רבכש ןוויכמ םיפסונ םייוניעמ ונתוא וליציו ,לומג

 תא החיכוה אל רשא הילשא אלא הניא וזש תעדל יתחכונ לבא

 תא טטצל הצור יתייה וז הדוקנב !"אב יתרוגי רשא תא" .המצע

 הז דציכה" :אתליאשב וילא יתינפש רחאל הרמאנש בר לש ותבושת

 "?לוסיחל תכלל םינושארה הלא ויה םיקודאה םיקידצה אקוודש הרק

 ,לבס םהמ ךוסחל הצר םיהולאש ,איה ךכל הביסה" :התיה ותבושת

 ונילע היהי ץקל עיגהל תנמ לעש השיגרמ ינא ."הלפשהו םייוניע

 .הברה דחא לכ לבא ,הנוש הרוצב דחא לכ .הברה תונעתהל
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 םיעצבמ םה השדחה הנשה תליחתב םשייל ובשחש המ ,םינמרגהו

 .תונקייד רתיב ,התע

 ,ונתעתפהל .םיריהב םימשל תחתמ ,ןיררוע אלל ,עתפל הרק הז

 הרוצב בזכא ביבאה .םידדוב םירקמל טרפ ,טקש תיסחי היה ףרוחה
 ךכ לכ בצמה .יוניש לכ הארנ אל קפואבו תוננכותמ תויצקא .תירזכא

 רמגית םעפ יא םא ימצע תא תלאוש ינא םיתעלש ,הווקת רסח

 .וזה המחלמה
 (ףוסה דעו הלחתההמ תיטסימיספ ינאו)ילש םזימיספה ,ברה ינובאדל

 םיבר ,הז בלשב .טסימיספה לש ונוחצינ אוה בולע .ומצע תא קידצה

 (תויבויחל ונווכתה)תולודג תויושחרתה ףס לע םיאצמנ ונחנאש ורמא

 .ונבג ירוחאמ ןיתממ תוומה לבא
 תיראש תא הדימשהש הערה ברחה ,םייתניב ?םיבוכיעה תילכת המ ךא

 אל ,ושחרתה אל םייבויחה םיעוריאהו ,ונביבס הראשנ הטילפה

 ןכתיי .םלועל ויהי אלשו ,דיתעב ורקי אל םגש יל המדנו םישחרתמ
 תא רובעלו תויה קוחר דיתע תנייצמ ינא ,קוחרה דיתעב םעפש

 תונומט רבכ ויהי וניתומצעש תעבש ןכתיי ,עצבמ הז עגרכ םוי םויה
 ,ונחנא יכ המדאה קר ררחושת זא .רורחשה עיגי ,המדאה ךותב קומע

 ?ךכמ ונל חמצת תלעות וזיא זא .םייחה ןיב היהנ אל רבכ ,םילבוסה

 .םהיתבל ורזחי םהו הזה רשואמה עגרל עיגי םילוצינ ץמוקו ,ןכתיי

 ,הרובס ינא .אבה םלועב ויהי רבכ םהיבורק יכ ,תרמוא ינא םהיתבל

 הלאכו) אובחמב םיאצמנש הלאמ םירשואמ לש ןטק רפסמ ראשייש

 םה ןכ ירחאו ,םייוג לש םיפיוזמ תוריינ םהידיבש הלאכ וא (םיטעמ
 ,םידדובכ וראשייש ולא ןיבמ .דאמ םיטעמ ויהי םה ךא .םתוהזל ורזחי

 לכמ ושרי ותוא ,רידא שוכר תולעב תוריעצ םישנ הנייהת בורה

 םירשואמה ןיב היהת ,ה׳זור ,יתרבחש השגרה יל שי .וגרהנש םהיבורק
 ימצעל תניימדמו התא תאצמנ ינא ,ייתובשחמב ,תובורק םיתעל .ל״נה

 םייגרט םיעוריאבו םישק םיעגרב םימעפל .התיבה התרזח תא
 ותואב קוידב דומעת ה׳זורש ןכתיי :ימצעל תבשוח ינא םידחוימ
 ילוא וא ,םמורמ חור בצמב ,תרשואמ ,עגרכ תאצמנ ינא ובש םוקמ
 דעבמ הפיקשמ ינאשכ ,םיתעל .ונילע תובשחמ תאלמ ,הבוצע תצק
 ,שמשה ינרקב םיצצונה םיחרפהו קריה תא יביבסמ האורו ןולחל
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 עגרה והז ילואו ,ןולחה ותואמ ףיקשת איה םגש ןכתייש תבשוח ינא

 החילצה איהש ךכ לע החמש וא ,בצע תאלמ היהתו רוזחת איה ובש

 אלש םהלשמ םיקוח שי םייחלו תויה)ילמרונה םייחה לגעמל רוזחל

 ,בצע וא ,םייח תחמש תאלמ היהת איהו (ףוס ילב לבאתהל םינתונ

 ימ ינפבו ץעייתהל ימ םע ןיאש ,ךכ לע תואדו יא וא םירוהרה

 ינאשכ ,תחא אל .דחא ףא רתונ אל רתויב םיבורקהמ יכ ,תודוותהל

 םגש תבשוח ינא ,ונלש תימינפה רצחב םימחה םיחיראה לע תדעוצ

 היהי הנוש המכ זא לבא .םויה ומכ שמש םויב ילוא ,ןאכ דעצת איה

 תואיצמל דוגינב ,תרשואמו היולת יתלב ,היישפוח היהת איה יכ בצמה

 ברקתמה ףוסה תא השחו היוזב ,הרובש ,תלהובמ ינא הבש ,םויה ילש

 תנמ לע ,שומישה תיבל בנגתהל וליפא הכירצ ינאו ,הנקת אלל

 .יב וניחבי אל םינכשהש

 25.6.43 ,ישילש םוי

 הארנ אל רשא תיבה לעב עיגהו תויה ,גגה תיילעל רדחהמ ונרבע

 .םעפ ידמ ונילא הציצמו לכוא ונל תקפסמ ותשא .בצמהמ רשואמ

 ונשי ונתחתמ .הרקתבש םיקדסה ךרד סנכנש ריווא הברה ןאכ שי

 ישאר תבשוי ינאשכו ,שק לש גג ונילעמו זעה תנסכואמ ובש ןסחמ

 תאו רצח ,דחא דצמ תוארל רשפא םישרקה ןיבש םיחוורב .גגב עגונ

 דצהמו ,םידליה תלהצ תעמשנ ברע דעו רקובמו םינכשה לש הניגה

 הברהו ונלש תיבה תלעבל ךיישה תוריפ לש ןתסוב םיאור ,ינשה

 תוריפה ןג יכ ,ונתוא ואריש הנכס תפקשנ אל הז דצמ .ישפוח בחרמ

 .םיתב ונבנ וירחא קרו םגאל דע ערתשמ

 תורמצ תא םיאור קוחרמ .ביבסמ קרי לש םי .ואישב תעכ ץיקה

 תנתונ הנומתה ,ןכלו ,םהיניבש םיתבב ןיחבהל ןיא טעמכו םיצעה

 יל שי ,ץוחב םלועה לע םיקדסה ןיבמ הציצמ ינאשכ .רעי לש הילשא

 .קריו שמשמ בכרומ םלועהש השגרה

 ךא ,ךשמנו ךשמנ םויהש ,יל המדנ ,םיתעל .ףוס ילב םיכורא םימיה

 השענש ,חור אלל ,רופא לפרע אלמתמ בחרמה ,עיגמ ברעה ףוסב

 תאו תוברה םירופיצה לש ןצויצ תא תעמוש ינא .הקדל הקדמ ךימס

 הבישקמ ינאו תוחוקפ יצח םייניעב תבכוש ינא .םיעדרפצה רוקרק
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 ידיב תלהונמש ,תיתימא תרומזת תעמוש ינאש יל המדנ םימעפלו

 .םהיניבש הינומרהב תולוקה םיעמשנ ,ךכ יכ ,הארנ יתלב חצנמ

 תצייצמ רופיצ וזיא .םידדוב תולוקב וליפא תונקיידב הניחבמ ינא

 לילצמ תרבוע איה ,ינועבצו רישע ךכ לכ לוקה ,הניגב דאמ בורק

 הברה םיעמשנ ךכל טרפ .השיא לש לוק והזש יל המדנ יכ דע לילצל
 בוצע ,םמעשמ .םיעדרפצה רוקרק םתוא הוולמש םירחא תולוק

 הזחה תיבש איה יתשגרה .רתוי לובסל ירשפא יתלב .הווקת רסחו

 .תועלצהו הזחה תא תצצופמו תצחולש תחתור תרפועב טאל אלמתמ

 הרקתל תחתמ ךוכה ךותב יל ףופצ ,ןולב ומכ תחפנתמ ינאש יל המדנ

 בורקה יתומ לע הבשחמל לגרתהל הסנמ ינא .רבק תפיכל המודה
 לכל תגעול ינאו טלחומ ןפואב ךכל הנכומ ינאש ,יל המדנ םימעפלו

 איבמ רתויב ןטקה טנדיצניאה םיתעל .הקזוחב םייחב םיקיזחמש ולא

 ,םיוסמ ןורכיזב יד .בוצק ןמזל קר ,לבא .םיידי ןויפרלו תושידאל יתוא

 המצוע רתיב רוזחי םייחל ןוצרהש ידכ םיבוט םינמז לע הבשחמ וא
 ךא .די גשיהב וניאש דיתע לש תותפמ תונומת תורייטצמ ייניע ינפלו
 תתב אל ,הבשחמב אל דיתעל תוינכת ןונכת לש בצמב תאצמנ ינניא

 .םולחב אלו הרכהה

 ינוגישי אל םיחצורה םאש רמואה דהדהמ לוק תעמוש ינא יתעדותב

 ונא םהבש םייחה ייוניעו הזה רהוסה תיב ,עיגת אל העושיה םגו
 תא ימצעל תראתמ ינא םיתעל .ץק ןיאל וכשמייו וכשמיי םיעוקש

 תונומתה .םייחה ןיב היהא אל רבכ ינאשכ לכה האריי ךיא הנומתה
 תיב ןולחב ירמועב ,יבא לש ותריטפ רחאל ינדירטהל וליחתה

 תלהנמ) הקבלסה ,חורזל ךישמת שמשה :יבלב יתבשח .תחקרמה

 דומעת וליפאש וא תחקרמה תיב ןולחב הל בשת (תחקרמה תיב
 ךכ רחאו ,"הקריא תא יתבביח אקווד ,לבח" :דיגתו קסעה תיזחב

 :דיגת הבוקו׳צנרטבו .החמשו הזילע היהתו ףע רודכב קחשל ךלת

 ונתוא וריתסה רבכש הלאו ,"לבח המכ ,הלאה םישנאל יתלגרתה רבכ"
 ."םתוא םיליצמ ונייה ,ונילא םיצפוק ויה םא" :ודיגי תונוש תויונמדזהב

 לכו ,םיימוי ךשמב הכבתו הנרגימ לבקת ,יתומ לע הל עדווישכ ,ה׳זור

 העש יצחמ רתוי אל ולבאתי ךכ רחאו ,ייתולעמ לע ועיבצי םירחאה
 תואלמתמ ייניע ,ךכ לע תבשוח ינאש םעפ לכ .םתדובעל ורזחיו
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 ,הארונ ךכ לכ יתשגרה יכ ,וללה תונומתהמ חורבל הסנמ ינאו תועמד
 7 י • ד־ ד־ :

 .המדאב הסוכמ רבכ ינא וליאכ

 רושקש בלכ ומכ ,םיוסמ םייח בחרמ ןיידע יל היה תיבב ונרגש תע לכ

 רבדל ,הניגל תאצל יתלוכי ןיידע .הרצ יצח התיה תאז .תרשרשב

 קוטשנזור ר״ד לש םירופיסה תא עומשל ,הינימוא םע קחשל ,םר לוקב

 םגו הבוקו׳צנרטב םע וא הקבלס םע טפטפל ,ריעה ןמ ורתח תעב

 ,שעמ אלל םויה לכ תבכוש ינאשכ ,תעכ .תמיוסמ הקוסעת יל התיה

 המדנ ,טימניד ומכ חומה תא יל תוצצופמש תובשחמ אלמ ישארשכ

 המוד ינא הזב ,םישלח ילש םיבצעה .יתעדמ תאצוי ינא םיתעלש יל

 יתנשב .הלילב םגו םויב לעופו ןפוד אצוי ילש ןוימדה רשוכ ,יבאל

 אלו תורוכע ןניא ןה .ץיקהב ומכ תודחו תוריהב תונומת תועיפומ

 תועיפומ אל תויחהו ,תויחכ תועיפומ אל תותמה תויומדה .תולבלובמ

 ןויזיחכ אל םעפ ףאו םויה יעוריאל רישי ךשמהכ עיפומ לוכה .תותמכ

 ינא .תונכסו היצילימ ,תוירי לע תמלוח ינא ללכ ךרדב .דיתעל

 תואיצמל תררועתמ ינא .הרק העיז הסוכמ ילוכ ,הלהבב תררועתמ

 ,יידיבו יילגרב ץעננה שקה תוריקד תא השח ינאשכ תדדועמ אל

 הרידס אלהו הריהמה ותמישנ תאו יתדוד לש התמישנ תא תעמושו

 םיעיפומ ייניע דגנל .ויפתכ ןיב עוקת ושארשכ ןשיה ,קמור לש

 .ישפוחה םלועה ןיבו וניניב םידירפמש םיעקובמהו םירובשה םישרקה

 ריוואלו תונקז ומכ ןהיניב תושקשקמה םינויה תיימה תא תעמוש ינא

 אלו רזופמ דלי ומכ תוינרקס ,תודחה שמשה ינרק תובנגתמ ךוכה

 .עמשוממ

 הינ׳זיזי ,ו 0.6.43
 אוהו תויה ,וימדוקמ הנוש םוי אוה ,םויה ,םיכורא םימי רפסמ ירחא

 םימודאה םינבדבודה קרו יוותס ,יסופיט םוי ,תבשונ חור ,רירק

 לש םיצירחל דעבמ םתוא םיאור ונחנאשו) םילשב אל ןיידעש

 הביכשה .הנועה תא םינמסמו םיפנעה לע םידנדנתמ (םישרקה

 השימח רבכ ךכ םיבכוש ונאו) תואיצמה חרוכ איהש תדמתמה

 קיזחהל םילגוסמ אל ונאש וזכ הרוצב ונתוא השילחה ,(תועובש

 ,הטמל ךוכב ךלהתהל םיסנמ ונחנא .םיילגרה יתש לע דומעלו דמעמ
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 .םינושארה םהידעצ תא םישועש םידלי ומכ םידנדנתמ ונחנא זא לבא

 ומרג תונמדזה לכב ונתוא םידקופה תוומה דחפו הדרחה ,הביכשה

 םיקזח תולוק וא בלכ תוחיבנ .רתי תונבצעלו תוחוכ תסיפאל ונל

 םישופיח םישועש העומשה העיגמ םהבש םישקה םימיה וא ,רצחב
 םיגאדומ ,םילהובמ ןאכ םיבשוי ונאו ,בוחרב םישנא םישפותו

 המישנבו תודחופמו תוחוקפ םייניעב ץוחבמ תולוקל םיבישקמו

 תשוחת ילב .וניתומישנ תא ועמשי אמש ששחמ ,הטקשו הריהמ

 המוצע הלהב .םייח חור אלל טעמכו הקשמ ילב ,לכוא ילב ,ןמז

 תטרומ ,ןיזנב הילע וכפשש הרודמ לש שא תבהל ומכ ונילע תטלתשמ
 םיעיפומ ינלוחה וננוימדב .וניתוחוכ תא תלדלדמו תפייעמ ,םיבצע

 ונל הארנ הניפב לפוקמה טוטרמס ,אמגודל ,םייחכ םיתמ םיצפח
 םיללצב אלמתמ בחרמה .זוזל לגוסמו םיישונא םינפ לעב אוה וליאכ

 הניגנמל םיפרטצמה םילילצל תכפוהו חור תויהל הקיספמ חורהו םיענ

 .תורש וליאכ םיעדרפצהו ןגנמ םשגה .תרדגומ

 הצור "הרצה״ש הארנכ .םישדח תונברוק לע תועומש שי ןמזה לכ
 דע הילא וניתושפנ תא ךושמלו הנורחאה הפיטל דע ונמד תא ץוצמל
 .ללכב םייק וניא וליאכש דע קוחר ךכ לכ יל הארנ ףרוחה .םות

 זא יכ ,םיקוחר םיקוחר יל םיארנ ,תיבב ,ורבע םימי לש תונורכיזה

 "היצקא״ה ירחא םייחב וראשנש ,הלא .ימשר ןפואב םימייק ונייה דוע

 וא ךרוצ אלל חורבלו דחפל ,לוכאל ,תויחל תוכז םהל התיה ,(דייצ)

 היצקאל דע ךכו (רוגס היה רבעמה - ךרוצה ררועתהשכ יכ)ךרוצ לשב
 .הרצק הפוקתל העיגר הררתשה "היצקא" לכ ירחא ללכ ךרדב .האבה

 םג ויהו .םהילע ולבאתה ,םירכמו םיבורק ,החפשמ־ינב ודביאש הלא

 סחייתהו ביגה דחא לכ .לבאתהל ימ לע םהל היה אל רבכש הלאכ
 ולכא ,ולשיב תוצובקב וזכרתהש ולאכ ויה ,תרחא הרוצב היעבל

 םירחא .שיא טעמכ לצינ אל הלאמו אובחמב ואבחתה ךרוצה הרקמבו

 הדוקנה לא דימת ,םוקמל םוקממ םיענ ,םידדונ םינעוצ ומכ ויה

 ,םידוהיה לכמ ונקורתה רבכש םיבושייל וא "הב הרבע רבכ היצקאהש"

 ןברוק וכפה ,םינורחאה ,ולא ."םולכ הרקי אל רבכ םשש" ורבס ןכלו
 תויראשה תא םהמ הלזגש תימוקמה הייסולכואה תויולכנתהל
 םג ויה .ימוקמה רטשמה לש תונטחסל םיפושח ויה ןכו ,תונורחאה
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 ,םוקמל םוקממ םיבבותסמ ויהש ,םידדוב םירבג ללכ ךרדב ,הלאכ

 .םוקמ םושבו םוקמ לכב ויה םצעבו

 הבשחמב ןייטצהש ינטשה רישכמה ,טארנדויה רטשמ דוע ראשנ
 חא רסמ חאו ויחא תא דדש חא ,חא גרה חא .ינטש עוציבבו תינטש
 לע ועיפשה אל רבכ ךריע ןבל ומרגנש תוומהו לוועה .ביואה ידיל
 אל המל זא - םינמרגה לש םהיסיכב בהז דועו בהז רוגאל םא .שיא

 ?וניסיכב

 תונמזה םילבקמש ונחנא ,םירסומו םיטרומ ,םיפסואש ,ונחנא
 - םינמרגל הרישי השיגו םירשק ונל שיש ונא ,םינמרגמ תודוקפו

 קידצהל ידכש תבשוח ינא ?ונל תירקנה תונמדזהה תא לצננ אלש המל
 אל םרות עיגישכש ךא .םנופצמ תא םימרמ םישנא םהישעמ תא
 לכ תא םיריכמש ונחנא ,םיבשוח םה .ונתיש המכו ונתיש המ רוזעי
 ונחנא ,יחל תוריטס לבקל םינושארה ונחנא םינמרגה לש תוזירפקה
 (תדמתמ הנכסב ויה תמאב) תויוללעתהה לש ןושארה וקב םיאצמנה

 תא לצנמ ןוטלשל עיגמה דחא לכ ?תויונמדזהה תא לצננ אלש המל
 אלל תחקל חילצהל היה ךירצ ,תחא היעב קר הראשנ .תויונמדזהה
 ינשה לע רמש דחאה תאז לכב ,חקל דחא לכש תורמל יכ ,םידע
 םירפס להנל היה ךירצ .השעמ תעשב ינשה תא שפת דחוימ גונעתבו
 ןובשח שיגהלו והשמ תחקל ,והשמ רוסמל ,םיניינע ךבסל ,םילופכ

 .םיאתי לכהש

 םייתניב ."סיכל סיכמ ןובשח להנל ועדיש" :הלאכ םג ויה ,תחא הלימב
 רתוי םיתעל ונתוא ופינ .םויל םוימ רתוי ירזכאו השק בצמה השענ
 תוסחייתהה .רתוי הפופצ תשר ךרד םעפב םעפ ידימו תובורק
 שואיי טלתשמ היה םידחא לע .םדאל םדאמ הנוש התיה םיעוריאל
 תונכסה לכ תא םיבלככ םיחירמ ,םהיתורעש םיטרומ ויה םהו קומע
 עודי אלו ןאל עודי אל ,הביס לכ אלל םיתעל םיחרובו תוברקתמה
 תא ךיראהל יוכיסה תא םהל ןתנש יעצמא לכב םיזחאנ ויה םה .המל
 ירכזיהב .רוגס בולכב רופיצ ומכ הנאו הנא םיצצורתמ ויהו םהייח
 שואיי הזיאבו ךיא ,לטנטכה הלב ייניע דגנל תדמוע ,הלאכ םישנאב
 הטסולטמ העסנ םימעפ רפסמ .המצע תא ליצהל התסינ זע ןוצרו
 ,הטסולטל התוא ליבוהש רכיאהמ תוכמ הלביק איה .רוזחו ךולה
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 רחא .הליעמ תא הנממ דירוה וליפאו השוכר לכ תא הנממ לזג ךרדב
 ףוסבלו קמחתהל החילצה ,תימוקמה הרטשמה ידי לע השפתנ ךכ
 םהל התשעש תובוטה תא הל ורכזש םישנא לצא אובחמ האצמ
 הזש ומכ ,הצוחה התוא וקרז ףוסבלו המ ןמז הוקיזחה םה .רבעב
 רבד תא וניגו ושחלתה םישנאש) הלעבל הרזח .תובורק םיתעל הרק
 םינפה :יינפל דימת תדמוע התומד .ומע דחי התפסנו (ותביזע
 התקורסת ,תויחה תואלמ תונטקה תוקירבמה םייניעה ,תוכייחמה
 רוקמל ויהש תומשוגמה הילגר ,המוקמב הרעש לכשכ דימת תרדוסמה
 .הירכמ לכ לע תצרענו הביבח השיא התיה איה .הליבשב לוכסת

 הב היה אלש ,ונלש ומכ הרייעב דחוימב ,הל ויה םישק םייח הזיא
 הדבע םגו םידומילב המדקתה איה .םידמולמ םישנא לש בר רפסמ
 תוניחב הרבעש ירחא .םירחא םידליל רזע ירועיש ןתמב התייחמל
 הכ תועש ,תיבל תיבמ הרבועב רזע ירועיש תתל הכישמה תורגב

 .הדובעה ןמזב המדרנ טעמכ םימעפל יכ דע תובר

 ןיאושינה תירבב אובל השק היה ,ונלש הרייעב התיהש םייחה תכרעמב
 הווקתב ןתחתהל החילצה איה םיטסינומוקה ןוטלש ןמזב .הינודנ אלל

 .רתוי דורו דיתעל

 להמ וישכעו

 השונו ינא ,הנשוש ,לטנסכה הלב :לאמשל ןימימ
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 תא וסרה .הניסרח ילכ תכרעמ ןיב הצצפ תוצצופתה ריכזה בצמה
 םמחל תא וחיוורהש םישנאה ייח תא ,םיטקשה ,םירדוסמה םייחה
 רוקיבב תרכזנ ינא .דוסיה דע םהיתב תא וקריפ .םתוא וחצרו בר למעב
 םירופאה וייח תנומת .המחלמה ינפל דוע ,ונלש טייחה לצא ילש
 .ינועהו הווקתה רסוח ללגב ןואכידו בצע יילע התרשה םילדהו

 .דיתעל הווקת אלל םיממעשמכ וייח ורייטצה יתבשחמב

 םוי לכ ?ךכב םישיגרמ םניא םמצע םישנאה םאה ,הלאשה תלאשנו
 םויה דע .םמעשמו ירורפא ,תועמשמ םוש אלל ,הנתשמ אל ,ינוגדח
 ןחלוש ,תוטימ יתש ובו בולעה ןורדחה לש הנומתה ייניע דגנל תדמוע
 םיחיטשב ןיגוריסל הסוכמ ,הייקנו תפשפושמ ץע תפצר ,שגרדו ןכסמ
 תונומת לש תורגסמ רפסמ תויולת ויה תוריקה לע .די תדובע םיינועבצ
 ותרזוע ודילו עלוצה טייחה בשי אסכה לע .די תדובע ןה ףא תומוקר
 תויהל םיכירצ ויה ,הארנכש ,ףאל תחתמ תולוק העימשהש תמהמהמה
 .רתויב ינאילפהש רבד ,ןוצר תועיבש עיבה המלעה לש הינפ רבס .ריש

 תכלכולמה ועבצא ,הנומש ןבכ דליה ,םידלי המכ ובשי םיפרפרשה לע
 ,רפסב תונרקסב תננובתמ הדליהו ,רפסב ארוק אוהו ופאב תטטחמ

 .תיבה חבטמב והשמ הלשיב םאה .םירויצב וא תונומתב הארנכ

 םילוכי םה ךיא ,םיכחמ םה המל :יבלב יתרהרה םהילע ילכתסהב
 יתלוכי אל םגו ,יתנבה אל ?םהייח לש תועמשמה יהמ ?ךכ תויחל
 תועמשמ ילעב םה םרובעש ,בצע וא החמש לש םיעגר םהל שיש ןיבהל
 םייחה תועמשמ תא זא יתנבה אל .םירופא םיעגר אלו ,בר ןכותו
 זובב םהייח לע יתלכתסה .רצק ןמז ינפל קר תאז יתנבהש יל המדנו
 םימסרופמ םיסייט לע םהל עודי רבכ המ יבלב יתבשחו שפנ טאשבו
 יתבשחמ תיצמת .םירופאו םינטק הכ םישנא ,תושדח תואצמה לע וא
 ?הזכש רבד ןכתיי ךיא ,ןכ םאו ?ךכ םהל בוט םאה :הלאשה התיה

 ...םמעשמ תויהל חרכומ הזש המכו

 ,םיוסמ קחרממו תרחא תיווזמ וז םייח תכרעמ לע תלכתסמ ינא םויה

 תב זא יתייה) תורגבו הנבה רסוחמ ועבנ זא ייתובשחמש תעדוי ינאו
 .(הרשע־םיתש

 .םינושאר הלאה "םיירורפא״ה הכאלמה ילעב תא ולסיח םינמרגה

 ריאשהל ומיכסה אל םישנה ,םיקחרמל חורבל םילגוסמ ויה אל םה
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 רקיעב לבא ,םינורמתב םיאיקב ויה אל םה ,לצניהל ידכ םהידלי תא

 היצקאב םתוא וקליס .ףסכ םהל היה אל טושפ .םיעצמא ילעב ויה אל

 ורעינ הקומעה םתנש ןמזב תוטימהמ םואיצוה .התיהש הנושארה
 תא םמע םיקלחמ ויה םידליהשכ ,םירוחצה הטימה ילכמ םתוא
 ידצ ינשמ םירוההו הטימה תולגרמל וא םירוהה ןיב םיבכוש ,הטימה

 וכישמה םה .ביבסמ שחרתמל םירע ויה אל הלא םידלי .הטימה

 הליפתב םע םלרוגל םיענכנ םירגובמהו ,ףוסיאה שרגמב קחשל

 העשת רבכ ורבע הנושאר היצקא התואמ .םהיתותפש לע תישירח
 .םישנא תואמ ומלענו ןכמ רחאל םג תויצקא הברה ועצוב ,םישדוח

 ,רתויב םיימיטפואה וליפא ,םרזה דגנ וכלהו ודרמתהש ולא וליפא

 תא ותרכ אל םא ,"רדסב היהי לכהו אבחתנ תצק דוע" :רמול וגהנש

 חור בצמב םייורש הלא םג ,ןדעה ןגב רבכ םיאצמנ םהו םהישאר

 .עונכ םשארו לפש

 םישנא :ףסונ םישנאה גוסב ןיחבהל דוע רשפא

 םיחמשה טארנדוי ירבח וא "רגאלמ" םישנא ,דחוימ ךרע ילעב

 תאו ,הכבנו לבאתנש המל זא ,הנחמב םימי רפסמ ונל שי" :םרמואב
 םיתוש ,םילכוא ,םירש "...הרישב רובענש בטומ םינורחאה םימיה

 ,ןיעדויב ,םהיתושנב םידגוב םירבג .רחא גוז ןב םע הליל לכ םיבכושו
 תוקזחומ ןהש ךכב תושייבתמ אל תוריעצ תוקוורו ,ןתוחכונב םימעפלו

 ,םייולג ,םלוכ יניעל ,תוצירפ ייח .םיאושנו םירגובמ םירבג ידי לע

 המוד החמשהו הווקת לכ אללו ינוציק ונה בצמה .הרואכל םיילגל

 ומצעמ ענומ אלו ןורחא יוציפ ומצעל קינעמה ,תוומל ןודינה תחמשל
 :תיגארט רתוי תומד םהמ ימ ההות ינא .גרוהל האצוהה ינפל רבד

 1־

 הלאלש רורב .אליממ םיעונכהו םיבוצעה וא ,ןידה רזג ינפל םיזילעה

 .רתוי השק םייחהמ הדרפה ,םיחמש תויהל םיחילצמ ןיידעש

 ו 4.6.43

 ,םצעבש ימצע תא ענכשל הסנמ ינא םיתעל .ריהבו םח םוי םעפ בוש

 לבא ,םימחו םיריהב תויהל םיכירצ םימיה לכ ,הנשה לש וז הפוקתב
 ,ןויגיה לכ אלל ,הרכהה תתב .יתעדותל רודחל חילצמ אל הז ןויער

 ונסנכנשכ יכ ,הפיו ריהב ךכ לכ לכה ץוחבש ןכתיי אלש השיגרמ ינא
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 ץוחב לבא ,הנשה חול יפל ביבא תפוקת התיה רבכ יחכונה אובחמל

 תלעבשכ יתמהדנ ינא םג ,ןכל .םירירקו םיירורפא ויה םימיהו םשג דרי

 .םילשב םינבדבוד ונל האיבה תיבה

 םירפרפ םיפפועתמ ריוואבשכ םיחרופ םינג ייניע דגנל האור ינא

 ךרדש תורמלו ,רהמ ךכ לכ ביבאה עיגהש הז ךיא ההות ינאו ,םיקרחו

 ,חורב םידנדנתמה םינבדבודה תא תוארל רשפא םישרקבש םיצירחה

 ינניא ךא תלכתסמ ינאש הארנכ ,םודאל קורימ םעבצ תא רבכ ונישש

 ימצעל תראתמ ינא ,ןאכמ ררחושנ וב םויה לע יבשוחב .רבד תטלוק

 ךרד ,םצעב .אובחמל ונסנכנ וב םויל קוידב המוד םוי היהי הזש

 תאצל חילצנשכ .ענ אלו דמוע לכה עגרכ :ןמקלדכ איה ילש הבשחמה

 תדוקנ התואמ יעבטה וכלהמב ךישמי ,עבטל הנווכה ,םלועה ,ישפוחל

 האיציה לעש תודוהל ינא תבייח .אובחמל ונסנכיה םוי לש קוניז

 םיתעל תבשוח ינא דיתעב ייח לע םגו (שפוחל האיציה ,ונייהד)ןאכמ

 אשונ לע תבשוח ןכ ינאו הדימב .תיניצר הרוצב אל םעפ ףאו ,תורידנ

 םידשה םיטלוש ןהבש תורחאה תובשחמה תא אכדל ידכ הז ירה ,הז

 םייגארטו םישק תונורכיז תולעמו תונעמ וללה תובשחמה .תוחורהו

 תוררועמ וללה תובשחמה .טלחומ ןפואב יילע םיטלתשמ רשא

 חומה קמועב םייולתה םידח םיגרבלו םיקד םיטוחל םימודה תונורכיז

 לע תוטלתשמ וללה תונומתה .םימחר אלל ייעצפ ךותל םירדוחו

 לכ ןיא .תרחא תיווזמ םעפ לכ תונוסאה תא יל תוארמו ייתובשחמ

 תואיצמ ומכ תורורב ,תוילכ רסומכ תורזוח ןה ,ןהמ רענתהל תורשפא

 יחומ תא תוצצופמ ןהש השיגרמ ינא .העווז תונומת ומכ תודירחמו

 .תויפש־יא ףסל עיגהל יל תומרוגו

 הסנמ ינא ,הז לולסמל תורזוח בוש ייתובשחמש השיגרמ ינאו הדימב

 ?ןוצרמ תובשחמ טוונל ללכב רשפא םאה ךא .ןהמ רענתהל חוכב

 ירה ,תיקלח הרוצב ןקיחדהל החילצמ יננהו ירשפא הזש חיננ וליפאו

 תויוצרה) תובשחמהש דועב ,יתעדותב קומע תועוקת תוראשנ ןה

 תויתעווזה תובשחמהש יתשגרה .חטשה ינפ לע קר תופצ (לוכיבכ

 יתוא תופייעמו תושילחמ ןהו ,םדה ילכ תכרעמ ךותל יל ורדח וללה

 .תראממ הלחמל ןתוושהל רשפא יכ דע

 תיארנ ינא עובק ןפואבש ,ךכ לע עיבצהל םילוכי ,יתראיתש םירבדה
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 באכ אלמ ,ץווכמ בלה ,קוחרמל תוהוב םייניע ,תיגארט תומדכ
 ,ךכ הנניא תואיצמה ,תמאה לע תודוהל םא ךא ;תוצופק םייתפשהו

 ,רתויב בושחה הזו ,תינשו ,ביצי וניא בצמה ,תישאר .ךכ אל טלחהב

 ןה םימעפל :המצוע התואב דימת יילע תועיפשמ ןניא תובשחמה
 םיתעל .יכבל תומרוגו ,תודבכ ,םימעפלו תושגרומ אל ,תומוטא טעמכ

 רבקמ חור תבישנכ תוומ תשוחתב םינפה ךותל תופשונ ,תוקיעמ ןה

 .ימוהת

 יילע העיפשה שעמ רסוח לש תיוושכעה םייחה תרוצ םא ,ההות ינא

 ינתאיבה ,יביבס שחרתמה לע הקימעמה הבישחה םא וא ,וזכ הרוצב

 תובר םרת ,תטלחומ הלטב לש הזה בצמהש ,ינרובס .הז בצמל
 ינא ,יבאל הרקש ןוסאל ייתובשחמב תרזוח ינא םא םג .וז יתשגרהל

 ורבעש תורמל ,תעכ ומכ האכודמ ךכ לכ יתייה אל זא וליפאש החוטב

 .זאמ םיישדוח רבכ

 תודירטמ תובשחמ אלמה ,ילש ללמואה יפואהש ךכמ תמשרתמ ינא
 לכ ןיא יכ ,ייבצע לע עיפשהל חילצה ,תורזוחו ישארב תורבועש

 היה ררושמה .ריעצה יליג ףא לע ,תרחא הרוצב תאז ןיבהל תורשפא

 ךכ ,יליגל לעמ תיניצר ינא קר ,׳ביבאה לש םייחה תפוקת׳ הזל ארוק
 ינא ךא ,הנטק הדלי לא ומכ יילא תסחייתמ ימא .תוחפל תבשוח ינא

 ילשמ םלוע תפקשה םע ,זוב תצקב הלעמלמ םלועה לע תלכתסמ

 םוקמב אב יב טלושה קזחה ןויגיהה .בר ןויסינ תלעב ינא וליאכ

 יכ ,תונמוימ קר ףיסוהל םילוכי םייחהש יל המדנו ,םינשה ןויסינ
 ינא םיתעל .ןמזמ רבכ ימצעל יתשכר םישיש ןב םדא לש הירואית

 יתקפסה אל ןיידעש תורמל ,םייחהמ העבש ינא ,תופייע השיגרמ

 ,יל בוט םצעבש יתנבה אל ןיידעשכ בוט יל היה .םמעט תא םועטל
 לוכי המכ דעו רתוי עורג תויהל לוכישו יל שיש המל הרע יתייה אלו

 דחא ןוויכב ,ןירשימל להנתה לכה תוטושפ םילימב .תונתשהל לכה
 תובקעב ילוא וא ,שבתשה לולסמהש עגרב ךא .תורתוימ תובשחמ אלל

 םינושמו םינוש םיבצמ םירצונ ךיא ,םייחה םה המ ןיבהל יתלחתה ,ךכ
 וא ,רימחהו ךלה בצמהש ןוויכמ .ימויק תודוסי תא ןיבהל יתלחתהו
 רתוי הרוצב תואריהל וליחתה םייחה ,יתרגבתהש הדבועה ללגב ילוא
 םיפלא ייח םג אלא ילש םייחה קר אלו ,םיטביהה לכמ תרדגומ
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 .םהב קמעתהל ןמז התע יל היהש יתביבסב

 יתנבהו יתוא םיבבוסה לש םמויק יטרפל םג יתגלפה ייתובשחמב

 םיגשומה ינשו ערו בוט ןיב לובג ןיאש ,הנקסמל יתעגה .םבצמ תא

 לוכי אל שארהש ומכ ,ינשה ילב דחאה םייקתהל םילוכי אל ולאה

 יאש ומכ ,םהיניב דירפהל רשפא יאו ,ףוגה אלל םייחב ראשיהל

 ךכ המסלפוטורפהמ ןיערגה תא דירפהל וא דדוב םוטא דדובל רשפא

 ינשש ,הנקסמל יתעגה .םייתעש וא העשמ רתוי ומצע ינפב ראשייש

 ,הדרפהל תנתינ יתלב תחא הדיחי םנה ,בוטו ער ,ולאה םיגשומה
 ׳ 1־ ״

 בטוקמ רבועו ינשב ךמות םהמ דחא לכש תודוסי המכמ תבכרומה

 יפלש ,תויהל לוכי .עצמאב רבעמה תא שיגרנש ילבמ והנשמל דחא

 תוסיפתב ינושה .ךפהלו ,ער היהי בוט גשומה דחא םדא לש ותנבה

 ,תעכ הניבמ ינא .הנתשי אל םעפ ףאש ינבשוחו דימת היהי ולא

 ותומדב תושונאה האיצמה ,רצונש והובו והותה תורמל םחנתהל ידכש

 ,תובשחמל יתוסחייתה תליחתב .תוסחיה תיירואית תא ןייטשניא לש

 וליבוה ייתובשחמ לכ ,ןכל ,תוסחיה תיירואית לע יתעדי אל ןיידע

 .תחא הזיחא תדוקנ יתשפיח אוושלו לודג דחא סואכל

 ינפל ךשוחל ותוא הוושמ ינאש ,הלא ייתובשחמ לש והובו והותב

 תובשחמ לש תויללצ םיקמעממ טאל טאל תולוע ,םלועה תאירב

 יא :רדגומ דחא ןויער עיפומ ןכו ,לובמה רחאל םיחמצ ומכ תושבוגמ

 ילוא ,ןיטולחל והשימל זובל וא תטלחומ הרוצב םישנא תונגל רשפא

 חינהל רשפא יא .םלוכל זובל םיליגרש הלא יפלכ קר ירשפא הז

 רשאמ ללכה ןמ אצויהש ,יתדמל לבא ,המויסקאכ וז הנורחא הבשחמ

 ותועמשמ לכה ןיבהל :תויפוסוליפה ייתובשחמב יתכשמהו ללכה תא

 םניא ולאו ןכתיי .הנבהל לובג ןיא :ןורקיע דועו לכה לע חולסל םג

 לבא ,ולא תונקסמל עיגהל הנושארה ינניאש ,ילש םיירוקמ תונויער

 .תולגתה ומכ ויה ןה יליבשב

 ךוסכס רחאל לבא ,תילנידרקה היעבל םירושק םניא ולא תונויער

 תוריעז תויוטש וא (בוצשרובב ס״יבל יתכלה דועש ןמזב) תורבח םע

 גהנתהל עדא ,ולא תונקסמל יתעגהשכ התעש יל היה המדנ תורחא

 ייתורבחל המוד ,רבעב ומכ יתראשנ .רבדה היה ךכ אלו ,םאתהב

 ,הנותחתה לע ידישכ יתאצי הנממש ,הבירמ רחאל קר .יתוא תובבוסה
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 ייתובשחמב יתמחנתה ,םיבבוסה תא יתענכש אל ובש חוכיו ירחא וא

 .תויפוסוליפה

 ביבס יל רוכז אלש תורמל ,הסיר םע ךוסכסה תא ,לשמל ,ינא תרכוז
 .תובורק יד םיתעל תוכסכתסמ ונייה וללה םינמזב .חוכיווה בסנ המ

 התיה הביסה ,ללכ ךרדב .תוטש יהשוזיא ביבס בסנ לכהש קפס ןיא
 ,הניבמ ינא תעכ .רנילבול תרבגה ,המא תנעוט התיה ךכ ,"םולכ"

 ,הזיירל הנתנ הטירש החטבהה לע ודוסיב ססובמ היה ןיינעהש םצעב

 יתסינכ םע םלצא ררוגתהל יתלחתהש רחאל) ימע דדייתת אלש

 .(ו937־ב ןוכיתה רפסה תיבל

 הבירמ .הרתי תובהלתהב וז החטבה המייק הטירש ,ןייצל ךרוצ ןיא

 היסנמיגב םיברעה) הימדקאה ןיינבל ךומס ,הארנכ ,השחרתה וז

 אל ,תינבצע הימדקאב יתבשי ,ינורכיז יפל .(תוגצהב ויה םיוולמ

 התיהש הקסנמיש הקריאל לכה יתרפיס ,ימצעב טולשל תלגוסמ

 תלעבכו תויביטקייבואה למסכ היתכרעה ינאו הסיר לש הדוס תשא

 .ו939 לודגה שפוחהמ הנומת
 היח ,ןוסח הנשוש תעכ) קוטשנזור ה׳זור ,(ןילופב היח) רנילבול הטיר :ןימימ
 :לאמשמ הרושה ףוסב .(האושה ירחא םיניארקואה י״ע החצרנ) סירוי הזיר ,(א״תב

 יתוחאו ינא
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 :יל הרמא איהו יתקעומ לע הינפב יתידוותה ןכלו ,חתופמ קדצ שוח

 רתוי ןיבהל הסנמ רבכ ינא הכו הכ ןיבש הל יתבשה .ךיבהל יסנת"

 הז לע .תובירמה תא הליחתמש וז איה ינא אל םלועמ ירהש ,ידימ

 ךרדבכ הפ תטילפ וז התיה ."ידימ רתוי ןיא ןיבהלב" :הביגה הקריא

 ללכב ינאש היניעב היה הומת ,רתוי רחואמ תאז הל יתרכזהשכו בגא

 הזילע ,ייתורבחל יתימד ,ןיע תיארמל ,ךכ .הז טועפ עוריא תרכוז

 ייתובשחמ ינואכיד ישפנ ךותב ךא ,טעמ תרזופמו רומוה שוח תלעב

 הנעט הטיר .הבוצע תובורק םיתעלו תינמלוח יתייה ןכלו ייתופקשהו

 .יינפ רבסל םיאתמ הזה בצעה יכ ,הנווכב םינפ הדימעמ ינאש זובב

 לש םירפסה ןיב לדבהה ומכ אוה ביבסמ ייתורבח ןיבל יניב לדבהה

 וז האוושה םא תעדוי ינניא .הקטש׳ז׳ז לש םירפסה ןיבל ןוסמה טונק

 .יתכרעה התיה וז ןושאר טבמב ךא ,תחלצומ

 בושחל יל הצעי איה ,הכוב ינאש ךכב הניחבה יתדודשכ ,אובחמב

 קמורו (תבשוח ינא המ לע העדיש וליאכ) תודדועמ רתוי תובשחמ

 תכרעמה לכ תא ךנוימדב יראתתו הכלמ תעכ תאש יבשחת" :רמא

 ךלמה תויהל היה ולש םולחה ."קתרמ שממ תויהל לוכי הז .ביבסמ

 גוסהמ אל ,תוחמש תובשחמ יחומב תולעהל יתיסינ .הינלופ לש

 תולעהל יתחלצה אל ,ירעצל ךא ,תונוש תצק ,יל עיצהל הסינ קמורש

 החוור יתשגרה לומתא .םייניינעו םיזילע תונויער ייתובשחמב

 קיחצמ עוריא שחרתה ךא ,עירכמ ערואמ עריא אל םנמא ,תמיוסמ

 בורקבש ונל העידוה ונלש תיבה תלעב .תאז ראתל יכונא תבייחו טעמכ

 ונחנאו תוריבס יתלב תוישעמ הברה הרפיס איה .םיישפוח היהנ

 ונל היה המדנ .םנכותמ רשאמ םירופיסה תומכמ רתוי ונמשרתה

 םה םיקוחר ןיידע ךא ,תערכמ תובישח ילעב םירבד םישחרתמש

 ,יתרבעש תונוסאלו יגרטה רבעל האוושהב ,דיתעה לע יבשוחב .ונתאמ

 .תודורו ךכ לכ ןניא ייתובשחמ

 תובזכא לש הרושכ ףקתשמ אוה ,ידיתע תא תופצל הסנמ ינאשכ

 דבאש אבא ילב דיתעה תא ראתל הלוכי ינניא .ומשגתי אלש תווקתו

 וישכע קר .ןויגיהו לכש תלעב ,תרגובמ ומכ גהנתהל תבייח ינאו

 תכרעמב תויחל היה בוט המכ .ורושאל בצמה תא ןיבהל יתלחתה

 בוט המכ .רבד לכ םישוע ךיאו אב רבד לכ ןיאמ יתעדי אל הכותבש
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 ילב ,הגאד ילב תויחלו טקשב םינד םירוהה המ לע תעדל אל היה
 תובע ויה ייתומצ הנטק יתייהשכ .ילשמ ןוצר ילב טעמכו הבשחמ
 ,ייתורבח לצא ומכ תולדלדימו תוכלוה ןהש יתמלח ינאו תוכוראו
 שחלתת אלו ייתוצעל לאשת ימאש יתמלח דועו .הטמ יפלכ דוחייב
 תולאשמה יתשש ,לרוגה קוחצ ,רזומ הז המכ .יתוחכונב יבא םע
 אל וישכע ,ימצעל יתראיתש ומכ ,ולדלדיה תומצה .ומשגתה וללה
 ךא ,יתעד המ םימעפל תלאוש אמאו ,יתוחכונב דוע רתוי םישחלתמ
 ,ימא לש היתולאש תא תלבוס ינניא .םינפ תדמעה קר וזש יל הארנ

 .יתומתי תא יל ריכזמ הז יכ

16.6.43 

 רהוסה תיבב .הפייעל דע טהולו דחוימב םח םויה .ואישב ץיקה
 ,דחוימב ,ונל םיקיצמ םוקמה רסוחו תופיפצה ,קינחמו ףופצ ונלש

 ונל הארנ רהוסה תיבב בחרמה םיננוצ םימיב וליאו הלאכ םימיב
 יכ ,תחא הכימשל תחתמ םילברכתמ קמורו יתדוד ,ינא .רתוי חוורמ
 ריווא ונל שי זאו םיצרפ חור תבשונ ץעה יבלש ןיב םיחוורה ךרד
 .קיפסמ ,םירטמ השולש לע םיינש חטשמה הארנ הלאכ םימיב .עפשב

 ריוואה וליפאש השיגרמ ינא .דחוימב עגיימו קינחמ םוי ,םויה לבא
 לכשכ "דגנ״ב םיגופסש םימי שי .ונרובע ןיוע תויהל ליחתמ ביבסמ
 וא תובירמו תועד יקוליחל הביס שפחמ ,םיחכונה ,ונתאמ דחא
 ,םיישפוח ונייה דועשכ ,םנוקיתכ םימיב .תוינצקוע תורעה תטילפל

 ,תורסח ויה ףסכ תויפכ ,ףרשנ היה ילצה ,תוחלצ תורבוש ויה תורזועה

 חירכהש רבד ,תוירשפאה תואיגשה לכ תא ושע דרשמב תודיקפהו
 תורטש ועיגה הלאכ םימיב .םימעפ המכ טפשמ ותוא לע רוזחל ונתוא
 .דחוימ ישגר ךרע ןהל היהש חלודבה תוסוכ ורבשנ םגו ןועריפל בוח

 ןפואב םיברועמ ויה אלש הלא וליפא ,םלוכ ,וזה תניועה הריוואב
 .תוינבצע תועונת ושעו תויובכ םייניעב ,םיכורא םיפאב וכלהתה ,רישי

 יאלמ םהש םירחאו ,שעמ רסוחו תושידא גופס ריווא לש םימי שי
 .ןבצעמו ףייעמ ,םמעשמ היה הזה םויה .הייפיצו םייוריג ,תושגרתה

 ,הזה רהוסה תיבב ,ןאכ האולכ ינאש הלאה םיכוראה םימיה לכב

 בצמה יילע דיבכה אל םעפ ףא ,טלחומ שעמ רסוחבו היופכ הביכשב
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 והשמל הכחמ ינא וליאכ ינועש לע תלכתסמ ינא עגר לכ .םויה ומכ
 .13:00 קר ,12:00 קר ,10:00 קר .םיוסמ םוקמל תרהממ ינא וליאכו

 תא הנשמ תצקש םיירהצ תחורא ונל האיבמ תיבה תלעב ,הז בלשב
 הזש המכ .15:00 קרו 14:00 קר בושו רתויב רצק ןמז קרפל השגרהה

 .הנקת אללו הווקת רסוחמ הזש המכ ,ארונ

 ,ןכ .רהוסה תיבב ושנוע תא הצרמש עשופ ייחב האנקמ וליפא ינא
 יצבקמלו תיב ירסוחמל ,םידוונל ,םינעוצל ,ןאצ יעורל הנותנ יתאנק
 םניא םה יכ ,יתוכלמ יל הארנ ,ונלשל האוושהב ,םלרוגש תובדנ
 .םיישפוח םה ירה ,בולעה םלרוג תורמלו םיאבחתמ םניאו םייולת

 יתחכשש ללגב ילואו ייתומולח ללגב ילואש ,ףיסוהל יילע וז הדוקנב
 יחומב ספתנ שפוחהש ירה ,תיאמצע תויהלמ יתלמגנו ,שפוח הז המ
 תמועל םייקנע וידממו ,ליגרה ונבוממ קומעו בחר רתוי הברה ןבומב
 ,ונאובחמל ץוחמ רטמ לש קחרמב .תימוי םוי תואיצמב ודמעמ
 .ואולמו םלוע םייקו םיישפוח םישנא םנשי ,םרדסכ םייחה םילהנתמ

 ,םירשואמ םישנא יביבסמ םייח יחכונה עגרב וליפאש ןימאהל יל השק

 ,רהנב החוש והשימו סוס לע בכור והשימ ,וגנט דקור והשימ ילוא

 םירבוע ונאש םייוניעלו לבסל םירע םניא הלא לכו ,דלונ והשימ
 תוחלצה ,תודיריו תוילע לש םוי םוי ייח םתוא לכ .הביס לכ אלל
 רקשכ יל םיארנ ,ןוסאה ינפל ונקלח תנמ םג ויהש ולא לכ ,תוליפנו
 קר ילוא ,םלועמ םייק היה אל וליאכש ,יתואיצמ אלו לודג דחא
 אלו ,ונחנא הז םלועה לכש םשורה יל שי תובורק םיתעל .תומולחב
 הארנ םישרקה יצירחל דעבמ ףקתשמש ףונה וליפאו ,רחא רבד םייק
 הכ תישענ ינאש רזומ ךכ־לכ הז ןיא ,ךכיפל .תיתוכאלמ הרואפתכ יל
 יל תמרוג אצומ ןיאה תשגרהו ,םימעפל יכותב תדרמתמ וא השידא
 דע םבבוסלו ןועשה יגוחמ תא תחקל קשח יל שי .קומע ןואכידל
 התיה וזה הלועפה וליאכ ,ןועשב יולת היה ןמזה וליאכ ףוס ילב

 .ללמואה יחכונה בצמה תא הנשמ

 הינ׳זיזי ,23.6.43

 ןמיס ןיא ,םידבכ םיננע םיסוכמ םימשה .הווקת רסחו רדוק ,בוצע
 ונתשגרה .ראווצ דע ונלש ךוכה תא ואלימ םימשגהו תורהבתה לש
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 ,םידוהי העברא ומלענ לומתא .תוביטרבו םימב עבטנ עגר דועש איה

 ראשיהל הכישממ ןיידע איה המל .ימא לש הלרוגל דאמ תששוח ינאו
 ריעב התוהש ןמזבש ,ונתוא הריתסמש השיאהמ יתשקיב ?ונלש תיבב
 יל הרפיסש ,ךכב ינעיגרהל התסינ איה .םש הרוק המ ררבל הסנת

 .ונתיב תא הבזע ימאש הל הרפיס רשא הקנח תא השגפש
 ינא וליאכ השיגרמ ינאו ץצופתמ ילש שארה ,הטקש ינניא תאז לכב
 תונבצעו תושגרתה לש בצמב םייח ונחנא .שעג רה עול לע תבשוי
 וא ,תורעוב םילחג לע בשויה םדא ומכ טקש יא השיגרמ ינא .הרידא
 השיגרמ ,םיאירב םיבצעב הנחינש ,ידיל תאצמנה ,יתדוד .תוכיס לע
 קיפסמ ול ויה ול ,תרבדמ ינניא קמור לע .ינומכ תובורק םיתעל
 ול האיבמ ונלש תיבה תלעב .וייח ףוס דע ןאכ בשוי היה םירפס
 םיכירדמ ,ףחי ץנרפ רזייקה לש ותפוקתמ םינותיעו ,םינשי תוחול
 םיפסונ םינשי םיפד ינימ לכו רפס תיב לש דומיל ירפס ןכו םייאלקח
 קמורל תרפסמ ינא םימעפל .תררחסמ תוריהמב תאז לכ עלוב אוהו
 - רפסה תיב ימימ תרחא היווח לע וא רבעב יתיארש םיטרס לע

 ליחתמ אוה ,רפסל קשח יל ןיאשכ םימעפל .יעיבשה עיקרב אוהו
 יתחטבה אלש תורמל)יל תחטבה ירה ,והשמ יל ירפס ,אנא :יל ס׳גנל
 לע ןיינעמ .ולש םידונדנהמ רטפיהל ידכ ול תרפסמ ינאו (המואמ ול
 הכורא ךכ לכ אלה הפוקתהמ ול יתחוויד רבכ תוירקתו תוערואמ המכ
 היסנמיגב יתייהש ןמז ,םינש עברא קר) הדימלת יתויה לש
 ינאשכו ,ילש םירופיסהמ ימצעב תבהלתמ ינא םימעפל .(בו׳צשרובב
 םיאיבמ םיראותמה תונורכיזהו תשגרתמ ינא ייתויווח תא ול תרפסמ
 לעמ ולעתה אל םתושחרתה תעבש ,םיפסונ תונורכיז םהיתובקעב
 ץוצינ ,גח יעבצ םילבקמ םה םויהו םיימוי םוי ,םיירורפא תוערואמ
 ,ותמצועב רכשמ ,יטנמור ןויבצ ףוטע הארנ לכהו ליגר יתלב רוא לש

 יל שי .רבעהמ םולח וא עונלוק טרס ומכ יל םיארנ םה םימעפלו
 .םירופיסה לש ההובגה םתמר לע עיפשמ ,ןיזאמש םדאהש םשורה

 היה אוה דועו דוע רפסל יחוכב היה םא .ליגר יתלב ןיזאמ ונה קמור
 בושח אלו ,הקספה ילב םיכורא תולילו םימי יירבדל בישקהל לגוסמ
 תודגאל םג בישקמ אוה הרוצ התואב .ומצע לע רזוח רופיסה םא םג
 תותיכ הנבמ לש םירואיתל וליפאו תומולחל ,יתאצמהש םירופיסלו
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 הרוצב תרפסמ ינאש בשוח אוה .ותוא ןיינעמ הז לכ .רפסה תיב
 תוערואמה םגו המחלמה ?ךכ לע האג תויהל הלוכי ינניא םאה .תקתרמ
 וריאשה אלו הזה דליה לש ותמשנב עוגפל וחילצה אל םייגרטה
 תנעוט יתדוד ,לודג יד הפ ול שי ,םנמא .םילילש םינמיס םוש וילע
 םנוקיתכ םינמזב םגו ךנוחמ אל טושפ אוהש תבשוח ינא ,חחרפ אוהש
 ויה אל תוכמ המכש ,רורב .וישכע אוהש הממ הנוש היה אל אוה
 תונלבס רתויש רורבו ,ולש "לודגה" הפה תא רוגסל ותוא תוענכשמ
 והומכ דחאש ,קפס יל ןיא .ותוגהנתה תא םינשמ ויה אל ךוניחו

 .השעיש המב קופיס אצמיו תניוצמ הרוצב םייחב רדתסי

 :תנבומ םא תוואגב הדודה תרמוא ,"ןינא םעט לעב ילש ק׳צמורה"

 לזמ ול היהיש רקיעה ,ףירחו חקיפ ךא ,ןטק לבנ אוהש תורמל"
 "וקטוש וקסופ" :תוקעצב ומא לע קמור לפנתמ הבושתכ ."דורשל

 דע הקשנלו הקבחל ליחתמ אוהו לובג אלל הבהא היפלכ ועיבהב
 .וינפמ המצע לע ןגהל תצלאנו םושנל תלגוסמ הניא איהש

 הינ׳זיזי ,3.8.43

 יתוא םיפטוע אילפהל םידח ךא ,םיקד שיבכע יטוח ...תעגעגתמ ינא
 ןיעמו ץע לובכ הזחה לע תחנומ הדבכו הלודג די .םיעוגעג תשגרהב

 ...יבבלל םירדוח םינטקו םיליפט ,םיזירז םיקרח

 ,הארשהכ יילע תדרוי איה .יילע הביבחו יל המיענ וזה השגרהה

 חוחינו ןרוא יצע חיר לש םיבחר םיבחרמ לש השגרה יינפ לע תפשונ
 שמשב שבייתמה ריצח לש חור בשמו ,ריצקה רחאל םחו יציק ריצח
 יידי תופכשכ בגה לע חונל תבהוא ינא .םינשוש יחיש חירב ברועמ
 יצח םייפעפעב בחרמל לכתסהלו ,םידדצב םיקפרמה ,ישארל תחתמ
 רבעמ הברה םיקחרמל ףיקשהל תוחילצמ ילש םייניעה .םיחותפ
 קריו םימשה לוחכ תא האור ינאו ץעה תוחול לש םירצה םיקדסל
 םה ולא .ייתחתמש יולבהו קודסה שקהמ תמלעתמו ,הרוצ אלל
 םעפ אל .השיגרמ קרו תבשוח אל ,תבכוש קר ינא םהבש דסח יעגר
 ,ישממ והשמ אלא ןוימד לש רצות אל םה הלאה םיעוגעגהש יל הארנ

 תניימדמ ינא .תצק ינעשעשל ידכ םיקחרממ יילא אבש הרוצ לעב
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 תוחפל וא ידיב וז תומד סופתל לכוא ,בבותסא קר םאש ימצעל
 ךא ,רצק הכ ןמזב יתינתשה המכ דע ההות ינא םעפ אל .התוארל
 תוקוחר ,םיטקרטסבא םיגשומו יטנמור ןוימד ירפ ,הלאכ תובשחמ
 תעגל רשפאש המ קר היה יליבשב יתימא היה ,הנש ינפל דוע .ינממ
 ,םימיוסמ םירפס ללוכ ,ראשה לכלו יתואיצמו קצומ היהש המ ,וב

 אוהש ,הלוח ןוימד לש רצות םהב יתיאר .געלו זובב יתסחייתה
 לש תואיצמב קר ךכ היה אל הזו .םוי םויה ייחל הקיזמה הסמעמכ
 ליעומ היה אלש המ .םנוקיתכ םינמז לש תואיצמב םג אלא ,ונימי
 תושגרו תומולח לע תודוותהה ,םעפ ...הז םע האלהו קיזמ היה
 ,(הרשע שפיט ינב לש םייטנמור תומולח םג תללוכ ינא ןאכו) התיה

 םא וליפאו ,יפמ אלו םירחא תויפמ ואב םא וליפא ,יתוא הכיבמ
 רבד לש ושוריפ ןיא .זגורו םעז תושגרל יל םרוג היה הז ,יל ופינחה
 קר הריאשמו םייחה לש יטויפה דצה תא ,ןיטולחל ,תלסופ יתייהש
 גופס שבי םחלמ םיבכרומ םניא םייחה םאה) שביה םחלה תא

 .(?הקיטאופב

 הצור והשימ םאש יתבשח לבא ,תאז יתישעש דיגהל הלוכי ינניא
 ריפסקייש וא רליש ,ץיבקצימ תא דמליש תיטנמור הרישב קוסעל
 .םוי םויה ייחב תאז ברעל ןיא ךא ,עונלוקל סיטרכ ול הנקיש וא

 םימעפל דומעל יתבהא ינא םג ,ולאה תוינוציקה תובשחמה תורמל
 אל .םולחלו ןיימדל ,םיבכוכה אלמ עיקרב לכתסהלו ןולחב ברעב
 ,תודוהל שי לבא ,יליג תונב תומלוחש םיאשונה לע ללכ ךרדב יתמלח

 חירו (עיקרב בהז לש םיבקנ) םיצצונה םיבכוכה ,הנבלה לוגיעש
 ,עדיי אל שיאש ,טקשב .תדחוימ הריווא יילע ורשה הניגב םיחרפה

 יתלחתה זאו ,תיקלח החלצהב ,תררושמכ ייתונורשיכ תא יתיסינ
 רבכ הצור והשימ םאש הרכהה תתבו הרורב אל הרוצב ,שיגרהל
 םדא .תודוותהל וא ,חנאיהל ןיא תטשפומ הרוצב בושחלו םולחל
 יתשוב ,ימצעב ,ינא .ומצעל ולאה תושגרה לכ תא רומשל ךירצ
 אלו םוריעמ ,םימעפל ,םישייבתמ םישנאש ומכ ולאה תובשחמהמ

 .תושודנ תוזארפבו תוצילמב שמתשה והשימש יתלבס

 הלילב ובכושב לומתא ךיא יינפב הדוהש דע יטפמיס יל הארנ גג
 .חריה לע לכתסהו ,םהילע רוזחל הצור ינניאש םירבד לע בשח אוה
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 ףא הז רוחבש ,יתנבה בורקמ ויתרכיהש זאמ .ותוא יתלספ הז עגרמ
 אלל ,רורב יילא רבידו ,יניינע היה דימת .תויוטש רבדמ אל םעפ
 ילוא :יבלב יתבשח םימעפל ...תודוקנ שולש םישל ילבמו םיזמר
 ,יתחמש ךכ לכו "תיחקפ" תוטש ןבומכ ,הנטק תוטש וזיא ויפמ אצת

 םירחאהמ הנוש וניאש ררבתה לכה ךסב ךא .רחא גוסמ רוחב ףוס ףוס
 ןמזמ" :םעפ יל רמא אוה ,לשמל .קיספה אל רבכ רבדל ליחתהשכו
 וישכע .םוקמ לכבו רבד לכב תמא .תמאה תא שפחמ ינא יח ינאש
 המכ ,יוא ."תמאה תומלגתה ,יליבשב ,איה תא .יתאצמש בשוח ינא
 וישכע דע .ינממעשל וליחתה וניניב םיסחיה לכש ,תמא .יתקחצש
 היפוסוליפ אלל הבשחמה ךרדו רשיה לכשה היה וב יל םסקש המ
 רסוח לע וליפא התסיכ ולש הנובתה .םירתוימ םירוהרה אללו
 .הרשיו הביבח ,המיענ הרבח ומכ היה אוה ,ירובע .םיוסמ היצנגילטניא

 ,םירחאל ןבומ הזש יפכ ,הכישמ חוכ יליבשב םיווהמ אל םינבה

 יתוסחייתה .ייתורבח לש ןסחי תמועל הנוש םהילא ילש סחיהו
 יילא וסחייתי םה םגש יתיפיצו ,רבח ,דמחנ דידיל ומכ איה םהילא
 םג ינאו ,םינב תבבחמ ינניאש תורובס ייתורבחש ףא לע .םאתהב
 םילוכי םהו םמע דדייתהל רשפאש תבשוח ינא ,ינושלב םהב הפילצמ
 ימ םע ןיחבהל תעדל ךירצ ךא ,הרבחמ םייתודידיו םינכ רתוי תויהל
 לע רבדל רשפא יא ,הזה סיסבה לע םימקרנש םיסחיב .ךיא דחוימבו
 .וניניב םוקמ ךכל היה אלו םוחתל ץוחמ לכה הז ,הדיגב ,הדרפ ,האנק

 ?ולאכ םיסחי חתפל םילגוסמ םינבה םאה לבא

 םעו .מ.א םע תושגפנ ונייה ינאו הנשוש הרבעש הנשבש תרכזנ ינא
 וז הדבוע .יתלשכנ לבא ,תודידי יסחי חתפל יתיסינ ידצמ ינאו ,נ.׳ג
 השעמל .יילא םתבהא לע ודוותה םהינש יכ ,יל ףינחהל הכירצ התיה
 ,תישאר .םמע שגפיהל ןוצר רתוי יל היה אלו יתוא זיגרה הז יודיו

 .םתואטבתה לש הקיחצמה הרוצהו םייטנמורה םייוטיבה ינוזיגרה

 לכ ויה אל םה ,ילוא .ךכ לע תבתוכ וליפאו תמלוח דבל ינא וישכעו
 אל רובידה תרוצו קזח שגרב ושח םה תמאב ילוא ,םיכחוגמ ךכ
 הכירצ יתייה אלש ןכתיי .בלמ קומע ךרוצמ אלא ,היזטנפמ העבנ
 .יוטיב ידיל אובלמ םהמ עונמלו תונמחר אלל קוחצ םהמ תושעל
 ויהש תורמלו ,הלעמלמ םהילע יתלכתסהש ךכמ עבנ הז לכ ילוא
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 אוה וניניב לדבההו םהמ רתוי המכח ינאש יתשגרה ,ינממ םירגובמ
 םלועה לע ולכתסה םהו ,תברועמ אלו דחוימב תחקופמ יתייהש ,ךכב

 .הטידורפאו ולופא לש םייניעב

 ךא ,הכורא הפוקת וז ןיא ןמזה תניחבמ .רבע ירוהרה םה הלא לכ ךא
 ושחרתה בר לבסו תוידגרט הזיא ?זאמ תויושחרתהה תמצוע המ
 היהי הז יכ ,תאז ראתל הלוכי יניא ?הנש קר לכה ךסב ,רצק הכ ןמזב
 היהי אלש הרובס ינאו ,ןמצע דעב תורבדמ תודבועה .שדוקה לוליחכ
 הלאל תסחייתמ ינניאש ,ןבומכ .םילימב תאז ראתל הצריש םדא
 םינמורל סיסב ווהי תוידגרטהו תועווזה םליבשב רשא ונירחא ואוביש
 תנווכתמ ינא ,השעמל .םיבוצע םירישל תודוסיו םישגרמו םיניינעמ
 לכ לע םיפיקשמו םביבסמ תעכ תורוקה תועווזל םידע םהש הלאל
 תועיבשב וליפא םימעפלו שידא סחיב ,תובולש םיידיב תויושחרתהה
 תומוקממ םעפ ואוביש הלא לע תבשוח אל םג ינא .תמיוסמ ןוצר
 םיימוקמ םיבשוחמו םינכשמ וא הייאר ידעמ עומשל ידכ ,םיקוחר
 םתודוא עדונ םהלו םביבס ושחרתהש םיארונה םיעוריאה לע
 לכ תא ראתל םילגוסמ ויהי ,םינורחאה ,הלא .וידרהמ וא תונותיעהמ
 ,םוניהיגה תא ורבעש רחאל ,ודרשיש הלא יבגל .ונל ורקש תועווזה

 ידיב ךפשנ רתויב םהל םיבורקה םדו םמדש ,םייוניעמ ולבסש הלא
 לכ לע יוליגה וא הביתכהש ,תענכושמ ינא .וקתשי חוטב הלא ,ןטשה
 ,ארונה לבסה לכ תא םרשב לע וזחש םילוצינל ןכו ,יל ורקש תוארונה

 טעמכו ידימ בורק ,ידימ השק היהי הז לכ - הלאכ ודרשי ללכב םא
 המרה היפוסוליפה וליפא ,תוינומהה תוחיצרה חכונל .ירשפא יתלב
 .ץצקנש בשע ומכ תולפונו תודנדנתמ ,רתויב הקומעה הנומאהו רתויב

 תונתינ ןניאש תודבועה ןה ולא יכ ,הז לכ לע בושחל אלש הסנמ ינא
 תועווזהו לבסה לכ לע תוצפל היהי רשפא יאו ,רוערעלו יונישל

 .םלועל

 תודבועה ,אשונה לכ לע הקיתשב תרבועו הז לע תבתוכ אל ימצעב ינא
 םיישממה םירבדל קר ךרע שיש יתבשח הנש ינפל .ןמצע דעב ורבדי
 ,םהב הסנתמ אל ימו ,חור יבצמו השלוח יעגרמ ץוח ,ששמל רשפאש

 םיקרחה .ךכב האג םג יתייהו תיטסילאיר תומדכ ימצע תא יתיארו
 ףונה תוארמ רשאמ רתוי הלודג תושגרתהל יל ומרג םישפשפהו
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 השקש םיעוריא ,םיפסונ םירבד ורק ,ןורחאה ןמזב .רתויב םיביהרמה
 השיגר ןזוא קרש לוקב םייוניש ,םיזמרב קר םיעיפומה וא ןיבהל
 יתיסינו תולפשהמו יוכידמ דאמ יתלבס .םהב ןיחבהל הלוכי דחוימב
 ןורמתה תויורשפאו הגרדמה לפשל ונדרי רתויו רתוי .יבג תא ףפוכל אל
 לע ,תצקמב ,םיעוריאה וחספ הליחתבש תורמלו ,ומצמטצהו וכלה
 יתרכהש "םיירא" םע יתשגפנ ובש םוקמ לכב ,תאז לכב .יתחפשמ
 םירהל הסנמו םילימל תספתנ יתייה ,תותיחנ תשגרה יל התיה ,םדוקמ
 .ינבילעהלו ינליפשהל וצר קרש יל היה המדנ םעפ לכב לבא ,שארה תא
 רוצי לאכ תוסחייתהו זוב ירבד תעמוש ינאש יל היה המדנ םעפ לכ
 יתעמש םידומילה לספסל םירבח לשו םינכש לש םרוביד ןוטבו ,תוחנ
 םתומכ ינא םגש ,היה עורג יכה רבדה .לוזלזו תונוילע לש המינ
 תטלושה תיללכה הריוואהמ עפשומ ייפלכ וניגפהש סחיהש יתשגרה
 םהבש הרזומ תוריהב לש םיעגר תפקתנ יתייה .ארונ ךכמ יתלבס .ןאכ
 ,הקזוחב ראומ ךסמ ומכ יינפל תשרפנ הווהה תנומת התיה

 תנתינ הניא הבש תוינודזה לכ לע תרשפתמ יתלבה תואיצמהשכ
 הלא ויה ,םתושחרתה ןמזב לבא ,תורידנ םיתעל הרק הז .יונישל
 ,הז גוסמ תושגר לש םוניהיג רבעש םדא קר .םידירחמ םיעגר

 תרבוע ינאש ןוויכמ .וזה העווזה תא ןיבהל לוכי ,הנקת אלל םירוהרהו
 .התוללכב תואיצמה תאו בצמה תא הניבמ םג ינא ,הז םוניהיג התע

 יוכיס ילבו דיתעל הווקת לש קיז ילב ,רוחש ךכ לכ הווההשכ ,וישכע
 ייחש ,וישכע .תואיצמה תא קר תויחל ירשפא יתלב טעמכ ,יונישל
 תחתמ ןטק את אוה ולוכ ונלש םלועהשכ ,ספאל ומצמטצה םוי־םוי
 ינא ,שיא םע םירבדמ אלו םדא ינב םישגופ אל ונחנאשכ ,שקה גגל

 .םיעוגעג אלמ טשפומ םלועב קר היח

23.8.43 

 ןתוא האור הלוחש תונומת יפוצר םיפייעמ ,םישודג םימי לש ףצר
 םיעגרה לש תויזהבו הליפנה תלחמ יפקתהב ,תוומה ינפלש תותיוועב
 ,הארונ הלהב יתוא תפקות .ףוסה ינפלש תונרעה לש םינורחאה

 לש תורפרפמ םייפנכ תשגרה ,תוצאומ בלה תוקיפד :תנסורמ יתלב
 םדא לש ועבצכ םינפ ןורוויח ,המישנ רצוק ,יבשב השפתנש רופיצ
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 השגרההו תוינבצע תועונתה ,םיבחרתמ םינושיאה ,שבייתמ הפה ,תמ
 ,תחא הבשחמ - הבשחמהו .רהמ רתויש המכ ,ץורל הצור ינאש איה

 הז םאה ,תוומה ינפלש טטר ומכ יחומב תפלוח ןיטולחל תרדגומ אל
 רבכ הז םאה ?םייח חור אלל ףוגל ךופהא עגר ףולחב םאה ?רבכ אב
 והזו תויחל הצור ןיידע ינא ,ןכ ,החדיי דוע ץקהש יאוולה ,יוה ?ףוסה
 ךכ לכ יתלהבנ עודמ ,ןכלו תוומהמ תדחופ יניא .תוומה ינפלש דחפה

 ?םינכשה רצחמ עקוב ונעמש ותוא רזה לוקהמ

 דחפה תורמלו םייחל תושידא םימעפל השיגרמ ינאש הדבועה ףא לע
 ,תינוצר הטילש םוש אלל יסיסב רצימ האצותכ קר ,תפדרנ היח לש

 הוולש יב תנכוש הז עגרב ,םצעב .הארונ הלהב לש תובוגת תואב
 ונתוא תולכואה םיעלותל תנווכתמ ינא) םיעלותה יפלכ ןה תישפנ
 ,ספאל הכיפהה ,תטלחומה תומלעיהה תשגרה יפלכ ןהו (תוומה ירחא

 יל הארנ .תעכ ךכ לע תבשוח יניא .רכז אלל תוקרפתהה ,םולכל
 הרוקש המו ירובע םרוג תויהל ןמזה קיספי ילוא היינש רובעכש ,רזומ
 ןמזב וב ,ירובע ךה ונייה היהי םינש ןוילימ דועב שחרתיש המו תעכ
 יפוסניא ןמזל יל תומדנ תועשה ,הנשכ יל תימדנ הקד לכ תעכש
 ,הז עגרב דוע .תיתימא הרובגכ יל המדנ םויו םוי לכ םולשב רובעלו

 ,שורשר לכ הדצ ןזואהו תיברמ תושגרתהלו יוריגל ונל םרוג שחר לכ

 הקד דועבש ןכתיי .ונמלוע תא תפטועה הממדב ,רתויב לקה וליפא
 ןמ היהי רבכ לכהו ,רתוי יתוא וניינעי אל םיילרוג יכה תוערואמה
 ונאש ערואמה ףוס לכ ףוס שחרתישכ .יתייווהל ץוחמ םתסה
 טקשב ,תושידאב ,הממדב תאז לכב ראשא ונתושי לכב ול םיקקותשמ
 קר ולו ,תויחהל היהי רשפאש ךכל תללפתמ יתייה .ןבא ומכ הרקו
 ,ךכ לכ תיגרט הרוצב וחצרנש הלא לכ תא ,החמש לש הריעז הקדל

 .תוריחהו שפוחה לש ,סנה תושחרתה לש םויב םה םג ופתתשיש ידכ

 ,םרובע םייתסה לכהש םישנאה םתוא לכל םורתל היה רשפא ול

 עגרה היהי הזש ינרובס ,הלואגו ןוחצינ תשגרה לש היינש תוחפל
 טעמב ילוא םתוצפל ךכו (תאז ראתל םילימ תורסח) רתויב אלפנה
 .ירשפא יתלב הז ךא .ורבעש םייוניעה לעו ישונא יתלבה לבסה לע
 הדבועה יהוז .ךכ הזש תעדוי ינאו עוציבל ןתינ יתלב ,ירשפא יתלב הז
 ינא םגו םיפלא הברה ךכ לכש ,ךכ לע הבשחמה .רתויב תיגרטה
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 ,ןהה תוקדהמ תונהיל ולכוי אל (וז הבשחמ החוד ינא אל) םהיניב

 .יתימא םוניהיג הנה וז הבשחמ

 םירוסיי לובסל הנכומ יתייה ,תעכ יקלח תנמ אוהש ברה לבסה תורמל
 ידכ קר תובבר האמ יפ וא תובבר יפ םג ,תרמוא ינא המ ,הרשע יפ
 קר ?יאדכ היהי אל הז םאה .לודגה עגרה ,לחוימה הזה עגרל תוכזל
 אלש ,אוה ונלש הזה תוומב דירחמהו ףסונה ביכרמה .עיגהלו תוכזל
 םינוילימה) םישידאו תושגר אלל ראשינו רורחשה ינפ תא םדקל לכונ

 .שפוחה ןוחצינלו ונרורחשל (םיחצרנה

 הלפשהה ,תופידרה תמצוע תא שיגרה אל דוע שיא ונדבלמ ,םיהולא
 ףא הרק אל הז :אלמ ןוחטיבב תאז תנייצמ ינא .ונומכ םינואה רסוחו
 םילובכה םיריסאה ,םידבעה וליפא .לבתה לש הירוטסיהב םעפ
 םלועה תאירב זאמ .אל - םעפ האמ ,םירצמב וניתובא ,םיקיזאב
 ,םידבע ללוכ) ,תישונאה הירוטסיהה לכב - ןושארה םדאה תדלוהו

 ףושח שונא ןב היה אלו לבס אל (םיסור םיקי׳זומו םישוכ ,תוחפש
 הינלופ וליפא .ונקלח תנמ םהש תוירזכא ישעמו םייוניע םתואל
 תינלופה תורפסב םירפס המכו הכורא הפוקת ךשמב השובכ התיה
 וז הפוקת לע םיבתוכ שגרמו ענכשמ ןפואב .הז אשונל ושדקוה
 ,םיעזעזמו םידירחמ םהירופיסש הקסבורמודו ץיבקניש ,יקסמור׳ז

 .ונילע רבועש המ לכ תמועל ולא םירואית םהמ םלוא
 םירופיסה ןיב האוושהל םוקמ ןיא ,רכזיהל הסנמ ינאש המכ דע

 .ונתא ןאכ שחרתמש המ ןיבל םהירוביגו
 םתנומאו םירצונה ןיב ,םירצונ לש ץראב היח ינא ךא ,היירצונ אל ינא

 .יל תורז אל םתדו

 ,םלועה תא לאגש חישמה ,ירצונה ושי לע יתעמשו יתארק םעפ אל

 ןפואב .הייחתל םק דציכו ותבילצ לע ףוסבו ולבסו וירוסיי ךרד לע
 ןיימדל ינא הלוכי .וירוסייל ונירוסיי תא הוושמ ינא ירמגל יעבט
 .וירוסיי ךרד התיה השק המכו םדאה ןב לש ברה ולבס תא ימצעל
 לוליח הז היהי אל לבא ,ולבס לדוג תא הרכהה אולמב הריכמ ינא
 ,שדוקה לוליחכ הארנ אל הז יל .םיבצמה ינש ןיב הוושא םאב שדוקה

 ,םלועה תא לאג אוה ולש לבסה ללגב םא :הלאשה ןכלו .ךפהל אלא

 ךפהו ,הייחתל םק ,(םיחנומה לכב האיקב ינניא) תושונאה תא ררחש
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 וניאש לאידיא לש למסל השענו רופס ןיאל םיסנ עציב ,םיהולאל
 ךשמב ותוקחל וסינו ויתובקעב וכלה םימלש םימעו הגשהל ןתינ
 םלרוגש םינוילימה ,ונחנאש יוציפה והמ היה ךכ ןכא םא ,תורוד
 םלועב שי םאה להמ ?םירוסייה לכ לע לומגתכ לבקנ ,חצריהל ץרחנ
 הרוצב תוחפל תועיגפהמ ולבסש הלא תא תוצפל לוכיש והשמ ולוכ
 שוחל ,תוארל ידכ ,הקדל קר וליפא ,הייחתל המיקה ילוא ?תיקלח
 תועווז לכ לע המ יוציפ תויהל לוכי היה הז ילוא ,רורחשל דע תויהלו

 .ןיאש :איה הדבועה ?הלא םייוואמל דוסי שי םאה ?רבעה
 ןיינעמ היהישו ,המחלמה תא ודיספי םינמרגו םידוהיש ןעוט היה יבא

 .המחלמה רחאל תויחל קתרמו דאמ

 ?םנמאה

 הינ׳זיזי ,2.9.43

 תא שוטנל םיבייח ונייה .ונתיבב בוש םיאצמנ ונא םימי השימח הז
 אל וליפא ,"םח" השענ ונאובחמ םוקמש ןוויכמ תמדוקה הדמעה
 ונתויה תדבוע ,םוקמב ונתייהש תליחתמש יל המדנ .חתור אלא "םח"
 ועדי ןושארה עגרהמ רבכש יל המדנ .סומכ דוס רדגב התיה אל םש
 "ימ" םמצעל וראיתש ינא תרעשמו ,"םש אבחתמ והשימ״ש םינכשה

 וא תוירקמ התיה וז םאה .קמחתהל ונחלצה והשכיאש קר "המכ״ו
 ללכה תלחנ התשענ ונאובחמ תדבוע תעכ !המ ףידעמ ימ ?לרוגה די
 הדבועה חכונל דחוימב ,אבחתהל רתוי רשפא יא ןמז ךרואלש רורבו
 דחוימבו ,רוח לכל םפא תא ףוחדל םיבהואו םיינרקס םה םישנאש
 הגהנ אל ונלש תיבה תלעבש ,ןייצל ךירצ .דיאל םיחמשו םיאנק םה
 הרקמבש ,הל עדונ ובש עגר ותואמ דחוימב)ונב הלופיטב רתי תוריהזב
 םע םילשהל הלוכי איה ,ונולסחיו ונואצמי םאו ,הב ועגפי אל עורגה
 םג ונריגסי אל דחא ףאש ,רדסב לכהש ןמזה לכ ונל החיטבהו (ךכ
 ןיאש תענכושמ איהש דוע המו ,םידוהי האיבחמ איהש ועדיי םא
 תוריהז רתיב גהנתש הל ריעהל התסינ יתדוד .ךכ לע עדוי שיא
 ומכ שממ שגמ לע לשובמ סרית תרבעה :אמגודל ,לכואה תרבעהב
 םיריתסמ תוינלכה יחרפו רדגהש הנעט איה התקדצהל .הדעסמב
 ."דחפב תויחל הצור אל ינא" :הרמואב הרזחו ,הרצחב השענה תא
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 ןיב תעמוש איהש תורעהו תויוליכר ונל רפסל הלכי ,תאז םע דחי
 ידימ רתוי הנוק איהש ךכ לע הל םיריעמ הינכש :אמגודל .תורושה
 ידימ םיפי םידגבב השובל איהשו (?םיניינעתמ םישנא המב) האמח
 הריעה תחא הנכשש ,הרמאו הפיסוה ךכל ףסונ .תומוד תורעה דועו
 רופיסהמ ונלהבנש הניחבהשכו ,הנטק הבירמ ןמזב ,ןירשימב ,הל
 ."ונבר אל יכ ,קוחצב יצחו תוניצרב יצח קר ויה תורעהה" :הפיסוה

 ונלש תיבה תלעב יכ ,םירבד ביר םש חתפתה השעמלש החינמ ינא
 תויהל דימת התיה הכירצ הדיו שיאל החלס אל ,םינדמלו בירל התטנ
 ןמזמ אובחמה םוקמ תא בוזעל התצר יתדוד .חוכיו לכב הנוילעה לע
 תואיצמה תא תעדוי ינאו דחא רבד תנעוט השיאה" :הרמא ןכלו
 ונל ובתכ ידודו ימא קר .ןכוסמ השענ םוקמהש ,ונייהד ,"התימאל
 לש דסח יאלו דסחל ונראשנ ,תרחא הרירב ןיאב .םוקמב ראשינש
 םירופיסה רחאל .רוויע הרקמ לש ןוכיסה תא ונמצע לע ונחקלו לרוגה
 בוזעל ונטלחה .םשמ תאצל אלא הרירב ונל הרתונ אל םינורחאה
 עידוהלו ,תיבה תלעב תיוולב ,ןושאר תכלל בייח היה קמור .ברעב
 ונוריבעיו ונתארקל תיבהמ ואוביש התיה תינכתה .םירזוח ונאש ךכ לע
 הציבב רוח תושעל וליאכ ,רתי תוריהז שרד הזה עצבמה .רצחה ךרד
 .ךפשנ לכהו תצצופתמ הציבה ,הריהז יתלב העונת לש היינש .הכר

 ,הינירמ ,רעושהשכ וכותל הסינכהו תיבה דע ךרדה לע רבודמ היה ןאכ

 .חתפה לע םירמוש תחקורהו הבוקו׳צנרטב ,בלכ

 תא ומע תחקל טילחה אוה .ןושאר אצי קמור ,ליעל יתרכזהש יפכ
 התוא םש דשח ררועי ןפ דחפה ללגבו ,הילע ןושיל גהנש תירכה
 דדועמ היה אל ןמזהש תורמלו קיחצמ היה הז .ויסנכמב רוחאמ
 תויוטש המכ דע םיהדמ הז .והארמל קוחצב ונצרפ ינאו יתדוד ,דחוימב
 קמורש רחאל .הלודג הרצל ךפהיהלו חפנתהל הז בצמב תולוכי תונטק
 המצע תא לוכאל הליחתהו וזה תירכב םואתפ יתדוד הרכזנ ,בזע
 ררועל לוכיש הזכ רבדל םיכסהל יתלוכי ךיא" :הרמואב רסייתהלו
 תוטש ללגב .חריה רואב ףצומ ריהב הליל היה סיעכהל ומכו ,"דשח
 םידחפהו םירוסייה לכ םיכחוגמ המכ .חפב לופיל ונלוכי וזכ הנטק
 ןמזה .ףוס ןיאל םיכורא םיעגר ורבע וז הנטק תירכ ללגב ונרבעש
 .הרזחב הבש ונתיב תלעב תא תוארל וניכזש דע םימחר אלל ךראתה
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 איה ךא ,יתוא םגו יתדוד תא םג תוולל תבהלתמ איה ןיאש יתיאר
 ןב) "שטנמ" איהש הנעט יתדוד ,ללכב .שארמ ךכל המיכסה אלה
 יתייה ךא ,הלשמ "תויומכחתה" םג יאדווב הל ויה .ונרובע (םדא
 םישנא טעמ שי ולא ונימיב .הל לומגל יתלוכי וליא החמש דאמ

 .הבר תוישונא הניגפה איהו םינפ ונל םיריאמה

 ,ץיק לש תומיענ תוחור ובשנ ץוחבו םח היה ברעה ,הצוחה ונאצי

 ןטקה םגאה ,םישרשרמה םיצעה ילע תא העינהש הלק חור הבשנ
 םיתבה .םיינרק יפלאו וכותב וצנצנ תורוא האמ ,םולחב ומכ ףקתשה
 םיליבשב ונרבע .ןוחטבו תוכייתשה ,םוח ונירקהו םהיתורואב וכשמ
 רבעב .ונתיבל םיתבו תואטמס ןיב ונברק ךכ רחאו םינג ךרד ,םיידדצ
 ןמוקמב .רכז ןהמ ראשנ אל ךא ,םידוהי םהב ורגש תואטמס ןאכ ויה
 התעש םיתבה םוקמב סרית ולתש רבכ םידחא תומוקמבו ,רכיכ הרצונ
 תויהל לוכי .תיב ,רבדמ הוונ ומכ רוא וניאר קוחרמ .תוברוחל ויה
 .םוקמב דדוב דמוע ראשנ ןכלו וב ורגו רתוי לודג ,רתוי הפי היהש

 וקריפ ,םישנאה תא וטחש .בל תערוקו הליהבמ התיה וזה הנומתה
 .הפ ףופצ היה לכה רבעב .ושרח המדאה תאו םיתבה תא וסרהו

 ןימי דצמ ,רלדנסה לש הכאלמה תיב היה רוחאמ .םידלי ןאכ וקחיש
 םישנה יתש ורג דצבו ,הריבו הדילג ,הדוס ימ ורכמ ובש קסויקה דמע
 לכבו ,םימה יילד אשונ רג רוחאמו העבגה לע רג חפנה .תוינעה
 .םינווגמו םירישע םייח ושחרו תצמואמ הדובע הלהנתה הרייעה

 םכילא ינא תעגעגתמ ...םייח .הרייעה עצמאב רבדמ ררתשה תעכ
 אלא ,הקוחר המרונפכ יל םירייטצמ אל םתא תעכ .רבעבמ רתוי
 .יילא בורק םימרוז םתאו ,ייניע דגנל תדמועה תיתואיצמ הנומתכ

 םייחב תעגונ טעמכ ינאש איה יתשגרהו ישארה בוחרל םיבורק ונא
 יתלבכ םיארנ םייחה ,יהשלכ העונתמ קוחרו ריעל ץוחמ ,םש .םמצע
 תעמוש ינא ןאכו .םלוכ לש םקלח תנמ איה היצנגטסהו םימייק
 תוקרב העיגנ לש השגרה יל שיו יתימאה םייחה בצק תא םואתפ
 הריש תעמוש ינא .דמוע אל רבד םושו ענ לכה .קפודה שושימ לשו
 לש תוחישה תאו תוגוזה לש םשחל תא ,םקוחצ תאו םיריעצ לש
 חיר תא החירמ וליפאו םיסוסה תוסרפ תומלה תאו םיבשו םירבועה

 .תרבוע תינוכממ טלפנה קלדה
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 יתלב היגלטסונמ םיעבונה הלאכ אל ,םיעוגעג יתוא םיפקות בוש
 ,דרמו תוממוקתה לש השגרה ךותמ אלא ,תינועבצו הלק ,תרדגומ

 תצצופמ טעמכ השגרהה .םלועלו םייחל ,שפוחל םיעוגעג לשב ,ונייהד
 בלכ ומכ םר לוקב םוהנל הצור ,חפייתהל הליחתמ ינא .יחומ תא

 .להובמו אמצ ,בער

 בתכמה .קמשמ בתכמו תשבוימ טעמכ ,הזר .ימא תא יתאצמ תיבב
 .םיבתכמה ראש לכמ רתוי יתוא חמישו הבורמ תחנ יל בסה קמשמ

 יל םרג אוהו יילא ותוא הריבעה אל ימא ךא ,ו2.6־ב ותוא בתכ אוה
 .ול תונעל יתלוכי אלש תרעטצמ דאמ ינאו ,תדחוימ תושגרתהל
 ילש הדודה .שפנ תוליצאבו המח תיתודידי הרוצב בותכ בתכמה
 אל רבכ םויהו הלוגס ידיחי ,םייליצא םישנא םה ותחפשמש תנעוט
 ךכ הרובס ינא םג ,םידחוימ םדא ינב םה .הלאכ םישנא םימייק
 ררוע ובתכמב רזוח ןויע .םתומכ םיבר אוצמל רשפא יאש תענכושמו
 .ךשוממ ןמז רבכ יב טלוש הז שגרו ,ויפלכ תודידי לש רידא שגר יב

 הווקת דבאל רוסא הז גוסמ םדא ינב אוצמל רשפא ןיידעו הדימב
 המלש ריע ליצהל םילוכי םירשי םישנא השימח :רמאנש ומכ ,םלועל
 ,ונממ יתלביקש םיבתכמה לכ תא אורקל יתדודל יתתנ .םיאטוח לש
 םאה .ןפוד אצוי אוהש ךכבו ומע תורכיהב ,וז תודידיב האג יתייה
 יתייה ?םייחה ןיב ןיידע אצמנ אוה םאה ?ותוארל דיתעב חילצא

 ."ךל הבר הדות" :רמולו ידי תא ול טישוהל ,תויחל הצור

 הינ׳זיזי ,8.9.43 ,יעיבר םוי

 יא םגו םילימב ראתל רשפא יא ינש םוי לש הארונה היווחה תא
 הכזאו רתויב גלפומ ליגל עיגא םא םג .ריינה לע התולעהל רשפא
 וא תוחדל ,שטשטל ,םעמעל ןמזה לכוי אל ,דחוימב םיכורא םייחל
 ותואב ונל ורקש םימויאה תורוקה לכ תא החכשה קבאב תוסכל
 הדימב ,דיתעב םעפ ילוא .התע ךכ לע בותכל הצור אל ינא .םוי
 ,ךורא יפרוח ברעב םעפ ילוא .הזה םלועב תוכורא םינש יל ונוכנו

 תללותשמ ץוחב ,ליהא הילעו הרונמ ידיל ,ראומ ןחלוש דיל ,םח רדחב
 ,ןוחטיב תשוחת וב טולשתו דואמ טקש ,םח היהי תיבבו גלש תפוס
 תונורכיזה ואובי ,רונתה דיל דומעאו ידבל תיבב היהאשכ זא ילוא
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 הנממורתת ,םצעב ,וא הנילגתת ןה .זא לש תונומתב חומה תא ופיציו
 לוכי ימ יכ) .תוידיתע תויווח לש תונורכיזב תוסוכמ ןהשכ ,תודבכב
 תא רתוי דוע דדחי ןורכיזה ,ןמזב וב .(ונינפל דמוע דוע המ שחנל
 ופקתשי ןהה תויטמרדה תויושחרתהה לכו "הזה" ערואמהמ תונומתה
 תא ,תיביטקייבוא ,ךירעהל לכוא זא .םיטרפה יטרפל דע תוריהבב יל
 וישכע .רבד ריסחהל ילבמו זירפהל וא חפנל ילבמ יתוא תורוקה לכ
 סנב םייתסה ןיינעהש ךכ לע םיהולאל קזח קזח תודוהל קר ראשנ
 .ןוילע לא לש ומויקב רתוי תקפקפמ ינניאש ,יכונא תנעוט .עיתפמ
 .אצמיהל בייחו םייק אוהש הנימאמ ינא וישכע ךא ,יתקפקפ םעפ

 הינ׳זיזי ,10.9.43

 ,םיקזח ,םיהובג ,םיבר םיריעצ םירוחב םילייטמ תובוחרב ?המחלמ

 ץרא - םיכיוחמו םיפי ,םיריהב םיפקתשמה םינפה ,רדה םישובל
 תועורת תועמשנ .הגצה תמייקתמ ,ןודעומב ,לוממ .שבדו בלח תבז
 תוגרדמ לע תוציר םיעמוש םעפ ידימ .קוחצ תופקתהב תוקספומה

 .ןודעומה תברקמ חיש תולוק םיעיגמו ןבאה
 הז ילואו ,םעפ ףא .תולוקה ומדנ הלילב רחואמ .ץוחב החמש הריווא
 הז יל קר ילוא .תעכ ומכ הזילע הריווא הררתשה אל ,ךכ יל הארנ

 .ביבסמ המחלמ תללותשמשכ וישכע אקווד ,ךכ המדנ

 ?המחלמ

 םאה ?ץוחב המחלמ תללוחתמ תמאב םאה :תלאושו תרזוח ינא
 ומכ םיסרהנ םיבושייו םילייח םוי םוי םיגרהנ הבש תיזח תמייק
 לש םדב הגופס המדא תסיפ לכ הבש ,תיזח ?םיפלק םייושעה םיתב
 רתויב םיליעיה םיעצמאה לע םהיניב םירחתמ הב םידקפמהו םילייח

 .תוברקב תונורתיב תוכזל ידכ

 היהי אל הז יכ ,היתואצותו המחלמה לע תעכ ףסלפתהל ינוצרב ןיא
 הדבועה לע עיבצהל קר ינא הצור .יחכונה ונבצמבו ונמוקמב ןוכנ
 החוורל תמשונ ינאו וילש הארנ בוחרה הפ םנמא .תמייק תיזחהש
 םיאצמנ ןכ םג ונחנא .ונילא ברקתת ןכא תיסורה תיזחהש הווקתב
 לכבש ,הרדגההו ,ןושארה וקב םצעב םיאצמנ ונאש ןעוט ידוד .תיזחב
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 איה ,הנגה תורשפא םוש ילב שארב רודכ ףוטחל םילוכי ונחנא עגר
 ,תשגרומ יתלב טעמכ ,השלח .הווקתה - דחא רבד ראשנ .הנוכנ הרדגה

 .ביבסמש תונכסה בקע דימתמ רתוי דחפ םיפוטעה וניתובלב הצצ

 לע) הנימאמ ינא וליפאו ברק שוביכה ףוסש ןימאהל םיליחתמ ונא
 הזש יאוולהו ,עיגי ףוסהש תורשפא תמייקש (ילש םזימיספה לכ ףא

 .םיחצנ חצנ אוה םוי לכ ונרובע .רשפאה לככ רהמ הרקי

 11.9.43 ,תבש

 הלאשה תלאשנ םעפ אל ?הנטק וא הלודג הידגרט ,ןוסא ,הידגרט
 תאטבמ איהש וא ,יניצרו יתימא והשמ השוריפ ןוסא הלימה םאה
 םאה תעדוי יניא .ןוסא ללכ ותונכל ןיאש ,תינוניב המצוע לעב עוריא
 לבסה לבא ,הז אשונ לע ףסלפתהל ללכב הלוכי ינא ריעצה יליגב
 יתרהרה םעפ אל .ןיינעב ןודל תמיוסמ תוכז יל קינעמ יקלח תנמ היהש
 ספאכו ןיאכ ןה יתרבעש תוארונה לכש קפס ןיאו רבעה תויושחרתהב
 ."רמגנ לכה ירובע" :התואטבתהב היתעמש .ימאל הרקש המ תמועל

 ויחש תורגובמו תוריעצ ,ןהילעב תא ודביאש םישנ הברה יתיאר
 ששואתהל תלגוסמ אל ימא .לרוגה םע ומילשה ףוסב לבא ,דבכ לבאב
 יתנבה .בוש תוריאמ הינפ תא םעפ יא הארא םא ההות ינא םעפ אלו
 הנוש היווח יהוזש ןוויכמ םילעב דוביאל םינב דוביא תוושהל ןיאש
 .תחאו תחא לכ לש ישפנה חוכב םייולת לבסהו ןוסאה לדוג .תילכתב

 םקתשהל ולכי תודחאו ,טלחומ ישגר תוומ היה הז םישנהמ תודחאל
 ןוליינ יברג השבל ייתורבחמ תחאש ינא תרכוז .ישפנה ןקזוח ללגב
 המכ .םייברגה תא הערקו הלפנ ,בלכהמ הלהבנ תוגרדמהמ האיציבו
 יכ ,הילע יתמחיר .יטולז םישימחו םייתאמ ולע םייברגה יכ התכב

 .תיתימאה הידגרטה התיה וז הרובע

 12.9.43 ,ןושאר םוי

 ותאו רבמטפס אב" :העודיה תינלופה הרמאב תרכזנ ינא .רבמטפס
 ומכ םוי .עיגה תמאב ויתסהשכ םויה תא ראתל יל השקו ,"ויתסה
 שי תאז םע דחיו ,יתימאה םילקאה יונישל רשק לכ ול ןיא םויה
 תא יל הריכזמ איה םגו ,תכלשה ללגב תיוותס הריווא לש השגרה
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 :בו׳צשרובב היסנמיגב ,תינמרגה הפשב רפסה תיבב יתדמלש הרמאה
 ד : *

 "ס1£ \¥£££>£^ £11££2££;

 ס1£ ££^£די1££ 9^א0£^ 30£[£^££ ח££סא7££."

 :תירבעל םוגרתב

 ,םירצקתמ םימיה"

 הטמ םיטומש םילעה
 1־ ־

 ".םימנ םה יכ המדנו

 בלה .םיבוטה רפסה תיב ימי ,היח הרוצב ,ינורכיזב ולע ךכל רשקהב
 תסלה ,ץווכתמ הפה .לרוגל תורמ תונעט אלמו רעצמו באכמ עקפתמ
 ןיא םימלש םימי .אמאל תוארהל רוסאו תוקרוח םיינישה ,תדעור
 יפלכ םיחתפ תוחפל ויה םדוקה אובחמב .םלועה תא םיאור ונא

 .םוטא לכה הפ לבא ,הצוחה ,הלעמ

 ,עברא לעו החונ אל החונתב ,וכרדו שרקה ךותב ןטק רוח חדק קמור

 ללכ ךרדבש ,ראודה תוגרדמ תא תוארל רשפא .הצוחה ץיצהל רשפא
 .האנקמו האור ,הטיבמ ינא .ןושאר ימיב םיריעצה ןדיל םיפסאתמ

 הידגרטל הרע תויהל יתלחתה ,תיתבשחמ תורהבתה לש עגרב לומתא
 חתנל הליחתמ ינא .ימא לש קסופ יתלבה הבאכ תא יתיארו ,ונלש
 אוהש הדימב ,דיתעב תויחל תורשפאה תאו ,םויכ ,יחכונה ונבצמ תא
 םחליהל תועמשמ לכ ןיאש הבשחמה יתוא הוולמ ןמזב ובשכ ,םייק
 יל הכחי רבכ המ יכ ,םחליהלו לובסל יאדכ אל ,םעט םוש ןיא .ךכ לע
 ,הצוחה ןטקה רוחה ךרד ילכתסהב ,םויה .רתויב בוטה הרקמב וליפא

 ,ונביבסמ םלועה אל ךא ,םירדהנ תויהל םילוכי םייחהש תעבוק ינא
 רדהנ הז ןיא םאה ?םייחה לש םתילכתב קמעתנש עודמ ,ןכלו .םויכ
 ,וניתומצע תא םמחל הלוכיש שמשהמו ונביבסמש קריהמ תונהיל
 םירבד הברה דועו ,השק הדובע םוי רחאל העיגרמ ,םימשה לוחכמ
 םהש המ יפלו םהש ומכ םייחה תא בוהאל םיכירצ .םירחא םיפסונ
 תא האור ינא קדסה ךרד .םתילכת תא ןיבהל לכונ זאו ונל םיעיצמ
 ,םיריעצה םירוחבה לש םינפה תא ,(ךשוח הז ונלצא) רואהו שמשה
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 בלה ,תושעל לוכי םירוענה ליג קרש יפכ הגאדה ירסוחמו םיזילעה
 הכזא אל םעפ ףא ילואש ,ייתובשחמו השק האנקב אלמתמ ילש

 .ןועגישה ףסל דע יתוא תואיבמ ,הלאכ תושגרהל
 .תחנאנו ,יחוכ לכב ולא תובשחמ תוחדל הסנמ ינא

 15.9.43 ,יעיבר םוי

 רבע אל דוע הזכ ןמז .םימויא םה םינורחאה םימיה .דחפו הלהב
 רבד) יתררועתה םושלש .הכ דע ונרבעש םיישקה תורמל ,ונילע
 יל היה המדנ .תוירימ (הגורה ומכ הנשי ינא יכ ,ללכו ללכ לק וניאש
 .ימאו יתדוד לש תויושחלתהה תא יתעמש ףוסב לבא ,תמלוח ינאש

 יתחכונ .ןהלש תויושחלתהה תא תעמוש ינא יררועתהב םעפ לכ
 שיש ונל עדונ רקובב .תוקד רפסמ וכשמנ ןהו תויתימא ןנה תויריהש
 הברה וגרהו ושפת ,הנורחאל ,בו׳צשרובב םג .םיפסונ םיגורה םידוהי
 הז ?המש םירדתסמ םה ךיא .רמשנ טקשה הקבולורוקב קרו ,םידוהי
 ינא .תונלבס יל ןיא ,בותכל תלגוסמ יניא וליפא ינא ,עגרכ בושח אל
 תבשוח ינאשכ ,בר חתמ השיגרמ ינא םעפ אל .ץק ןיא דע תינבצע
 ,תאזכ הרוצב ךשמיי הז םא .םימרוגל קרפתאו ץצופתא עגר דועש

 .יתעדמ אצאש השיגרמ ינא

67 



 רוכזי

 םידעצ עמוש ינא ךלאש 1לכב
 ־ תורעיב ,תוצבב ,םיכ־חב יחא ־

 ,םידעור הרקמ ,הכשח יסומע

 םידחפו תופגמ ,תובהל יפודר
 • ד־ : ••־ ׳ ד■ ״.־ :

 .תורעסב ,תופוסב ,סיגלשב ,רטמב

 תוקיפך עמוש ינא דומעאש לכב
 - םיאכנה יאתב ,קוניצב יחא -

 • ז :־ •• ד■ : י י •- ־־ ־

 ,תוקיתשה תועקובו תומוחה תוחיפמ

 תוקיעזמ ןהירה תורוה 1לא תורודמ
 .םיאפר תורובב ,יונעה תונחמב

 תוילוק עמוש ינא בכשאש ילבב
 - הטיחשל םירדע סיבוחסה יחא -

 ,תולפמ ייאמ ,הרעבת ידואמ

 ;תולועל תוחבזמ - תוריע!םירעמ

 .התיעבמ יתוליל םתבא תקנא

 ,םתוארל דימת הנלדחת אל יניעו

 !הבעות :קועזלמ לדחי.אל יבלו

 ,םתומ לע עבתי םדאה לכו
 י ך■ ■ך• ז די ד:

 ,סתוכבל ודרי.דוע לעמ םימשו

 .הבצמ םרבק לע ואולמו םלועו.
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 םולש .ש

 (םינפ לא םיגפ :ךותמ)



 תודע

 ,1996 תנשב ״םשו די״ב הנתינ סח-סינומ הנריא ר״ד לש התודע

 התודלי ימימ התחפשמ ינב ייחו הייח רופיס תא תללוגמ איהו

 היסנמיגב הידומילו הינ זיזי תינלופה הרייעב םירשואמה

 םידומיל ,יסורה שוביכה תחת ,1941-1939 םינשב בו׳צשרובב

 םימיל דעו ,ןילופל םינמרגה ושלפשכ ,1941 ילויב וקספוהש

 םירגנוהה ורבד ישועו ינמרגה שוביכה ןוטלש תחת םישקה

 ,תויצקאה ,(׳ז1113די£) הססולסב וטגה ימי .םיניארקואהו

 ,תעסונה תבכרהמ הצפקשכ ,הנריא הטלמנ ןהמ תחאמש

 דחא אובחממ רובעל החפשמה הצלאנ םהבש םימיהו

 ־רחא ,קריבז ינלופה רכיאה לצא ורתתסה הליחת :והנשמל

 רקנובב ורתתסהו םשפנ לע וסנ םשמו גגה תיילעב ,םתיבב ךכ

 תפרב ןקז יוג םתוא ריתסה רקנובהמ ואצישכ .םינרואה רעיבש

 רגפמהו שרחה ונב ,ןכמ רחאלו ,איפקמ רוק הב ררשש

 הקריא לש התחפשמל עדונ םשו ,ץוחב תחש תמרעב םריתסה

 ,המא ,הנריא ורתתסה ,ףוסבל .התוחא ,ינפטס לש התצרה לע

 ,ןיש׳צמוט לצא ,םישדוח העשת ךשמב קנלבו הדוד ןב ,התדוד

 רוב םנעמל רפתשכ ,חוטב תווממ םליצהש ,יניארקוא רכיא

 ,דימת וילע בצינ רכיאה לש וסוסו הסכמ חנוה וילעש ,תפרב

 .הלגע וילע הדמע רבד לש ופוסבו



 אובחמה ןמ המאו הנריא ואצי ,1944 לירפאב םיסורה אוב םע

 ,הצרא הקריא התלע 1950־ב .רצק ןמזל קר ךא ,ןתיבל ורזחו

 המיקה ,האשינ ,םילשוריב האופרה ידומיל תא המייס 1952־ב

 .תידיעו רימא :הידלי ינש תא הדליו תראפתל החפשמ

 ,הדכנ בתכש "םישרוש" תדובעמ םיעטק ובלוש וז התודעב

 םתואל ,הנושארל ,רוזחל הנכומ התיה ונעמל קרש ,תוסמ ןר

 תפוקתב היתורוק תודוא ריעצה רודל רפסלו םילפא םימי

 .האושה

 !תויחל הנוצר תא ,שגדהו רוזח ,הנריא השיגדמ התודע ירבדב

 ךשמה םצעב ןה ,תאזו !םחצנלו םינמרגב םוקנל !דרשיהל

 המ תא !םלועל חוכשל אלש העובשב ןהו ,תורודה תלשלש

 ...וכז אלש הלא תאו הרקש

 יתרבע םשמו ,לופונרט ,זוחמה ריעב יתדלונ ,סח־סינומ הנריא ימש
 הרייעה) .יתודלי יילע הרבע הבש ,הינ׳זיזי הרייעל יתחפשמ ינב לכ םע

 ,יבא .(הניארקוא ,םויכ ,ןילופ חרזמ םורדב ,בו׳צשרוב רוזאב תאצמנ
 הריעצה יתוחאו ,ו897־ב הדלונ ימא ,ו888־ב דלונ ,סינומ קחצי

 .ו929־ב ינממ

 וסאי ידוד ןב ןכו ,הנשוש ,ימא תוחא יתדודו גרבנזור ץירומ ,ידוד

 וחרבש ירחא ,'זדולמ הינ׳זיזיל ועיגה קמור ויחאו ו929־ב דלונש
 .יצאנה שבוכהמ

 יפער םיסוכמ םהיתוגגו תחא המוק ינב ויה הרייעב םיתבה תיברמ

 ונלש תיבב .שק תומרעב םיסוכמ ויה םירכיאה יתב תוגגש דועב ,ץע

 ותוא ולהינש חוורמ תיב ונל היה .ינאו יתוחא ,יבא ,ימא וררוגתה
 עובשל תחא העיגמ התיהש תסבוכ ,ןנג ונל ויה ןכו ,תיב תורזוע יתש

 טפנ תורונמ י״ע התיה תיבב הרואתה ,ראבהמ ובאש םימ .תלפטמו
 הברה ונלכא .רצחב ויה םיתורישהו ,םיראופמ חלודב יליהאבו וסוכש

 ,חבטמל םעפ ףא הסנכנ אלו טעמכ ימא .בורכו המדא יחופת ,רשב

 דימת ,המחלמה ינפל ,לכוא .םויה לכ תולשבמה קר וחרט םש יכ

 ןכשש ,לודג תחקרמ תיב ילעבו םיחקור ויה ימאו יבא .עפשב היה

 לכ תא חטבל טילחהש ,היפט היה ומשש ליצא לש ותזוחא תברקב
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 קסעה היה ןכלו ,ונלש תחקרמה תיבמ תופורתל םהל גאדו וילעופ

 םגו ,הרייעה לש יתליהקה זכרמכ םג שמיש תחקרמה תיב .גשגשמ

 תחא םעפש תרכוז ינאו רוקיבל םעפ ידימ עיפומ היה ינלופה ליצאה

 "!ילדגתשכ האפור ייהת תאש ךל חיטבמ ינא" :רמאו ייחלב טבצ

 רקובב תבשבו תבש ברעבש ,שמשה ,לדנמ לש ותומדב תרכזנ ינא

 ורטנס תחת ודי םש ,טק עגרל דמוע ,הרייעה תובוחרב רבוע היה

 ררועמ היה הז לדנמ .(תסנכה תיבל) ךיירא לוש ןיא" :לוקב זירכמו

 ולוקל הלילה תממדב ןיזאהל היה םיענ .תוחילסלו תוצח ןוקיתל

 ".ארובה תדובעל ומוק םישודקה םע לארשי" :רש רשאכ לולצהו קדה

 קחרממ םיאב םילילצהש היה המדנו הרייעה תוניפ לכל עיגה רישה דה

 םוי ידימ וכרענ םש ,הרייעה תיב תבחרב תרכזנ ינא ,דועו .יפוס ןיא

 ינפל םידוהיה ףוסיאל ,ךשמהב ,שמשת הבחר התוא .םידירי יעיבר

 ןוחטיבה לע .הרייעב ויה אל הלשממ ידרשמ .תבכרה תנחתל םתרבעה

 דחאשכ ,תימוקמה הצעומה ירטוש ינש םיארחא ויה הביבסב רדסהו

 וא חייס לש םנדבוא לע עידומו ףותב הכמ היהו זורככ שמיש םהמ

 הרייעב .הצעומה ןסחמב םקומש רצעמה תיב לע רמוש ינשהו ,ריזח

 .תורשואמה ,ייח תונש תא יתיליב תאזה

 יתדמל ו939-ו937 םינשבו ,יממעה רפסה תיבב יתדמל ,םינש ןתואב

 ותחפשמ םשש ,ןיד ךרוע לש ותיבב יתררוגתהו בו׳צשרובב היסנמיגב

 .רנילבול היה

 האצותכש ,ןילופ חרזמ ישנא ועדי אל ,ו939 רבמטפסב רשע־העבשב

 םכסה) בוטולומ יסורה ץוחה רשו תיארלטיהה הינמרג ןיב תירבהמ

 םויב ,וליאו .תונידמה יתש ןיב ןילופ קלוחת (בוטולומ׳פורטנביר

 .הקלוח ןכא ןילופש םהל ררבתה ,הרומג העתפהב ,רקובב ןושאר

 .םיסוס לע בוכר יסור לורטפ יחרזמה שיבכהמ עיפוה ,7:30 העשב

 םינלופ םיניצק לש בר רפסמ תיבב ונלצא ונסכאתה שממ ןמז ותואב

 תרכוז ינא .הינמורל חורבל ונווכתהו תינמרגה תיזחהמ המורד וגוסנש

 .הוואגב קרוסמ היהש םמפש תאו םהלש םיקירבמה םייפגמה תא

 ופידעהו ,חורבל םהב הריצפהש ימאל ובישקה אל וללה םיניצקה

 ךכ רחא קרו ,תיבה ילעב ידי לע םהל שגוהש הפקהמ םדוק םוגלל

 המרעב םילבומ םהשכ םתוא וניאר תועש רפסמ רבעכ .םכרדל וכלה
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 .םיחא רבקב ורבקנו וגרהנ םלוכש הארנכ .םיסורה םילייחה ידי לע

 ונרבע 1941-1939 םינשב ,המחלמה לש תונושארה םייתנשה תא
 ונילע רסאנ לבא ,ליגרכ דומלל יתכשמה ינא .יסורה שוביכה תחת

 בסוה ומשש ,רפס תיבל תכלל יתצלאנ ךכו ,תינלופה הפשב שומישה

 תיניארקואב וב ורבידו ודמילש ,(רשע ןב :ושוריפש) "הקליטשיד״ל
 יניארקוא רפס תיבב יתדמל שידייב יתטלש אלש ןוויכמו ,שידייב וא

 הצרפ הנש התוא לש ץיקה תשפוחב .1941 דע ,םייתנש ךשמב הז
 ,1941 ילויב ונרוזאל ושלפ םינמרגה ,הינמרגל היסור ןיב המחלמה

 .וקספוה םידומילהו

 םה יסורה שוביכה םע לבא ,הרייעב תחקרמ תיב היה יירוהל ,רומאכ

 .ומייתסה עפשה ייחו ובזע תולפטמהו תורזועה .ולוהינמ ולשונ

 ירבדב וא תוריפב ,תופועב תופורתה רובע "םימלשמ" ויה תוחוקלה

 .הפאמ

 ךשמב םיסורה תגיסנ הכשמנ ,1941 ילויב םינמרגה תשילפ רחאל

 םדא וליפא לבא ,ןוטלש אלל קיר ללח רצונ הלא םימיבשכ ,םייעובש
 םע דחי רוזאהמ טלמנ אל ,הרייעב תידוהיה הייסולכואה ללכמ ,דחא

 ונלצא הררוגתה ןמז ותואב .רומח הגשמ הז היהש קפס ןיאו םיסורה

 חקור היה אוה ףאש ,לעבו םינב ינש ,התחפשמ ינב םע דחי יתדוד

 תביבסב ,ינמרגה שוביכה ינפמ וחרב םה .יבא ומכ שממ ,ועוצקמב
 ידוד .תויצאנה תורזגהמ "תונהיל" םקלחב לפנ רבכו ,׳זדול ריעה

 בהא אלש ,יבא לבא ,החרזמ חורבל יבאב ריצפה ,ןויסינ לעב היהש

 תורוקמ תא לדלדו תילכלכה ותדמע תא טטומש יסורה רטשמה תא

 םנוטלש ןמזבש ,התיה םיסורל ותודגנתהל תפסונ הביס .בריס ,ותסנרפ
 .ריביסל ונירכממ םיבר ולגוה

 ושחש הדילסהו דחפה לשב םהיתבמ חורבל וססיה םידוהיהמ םיבר

 וא ,עדונ יתלבה לא םיגילפמה םיטילפל םתכיפה תורשפא ינפמ
 תיברמ וראשנ ,ןכל .תיבהמ םתאצ עגרב ,םידדונ םינצבקל םתכיפה

 הרק ךכו ,םתוא לאגיש סנל םיללפתמ םהשכ ,םתיבב םידוהיה

 ידי לע םלוכ טעמכ ,וחצרנ הרייעה לש םיידוהיה היבשות תיברמש
 .םינש שולש ךותב ,תושפנ 2095־כ ,םיניארקואה םהירזועו םינמרגה

 תיסורה הגיסנה םות םע ונתרייעב וארנש תונושארה אבצה תוגולפ
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 רשא תיצאנה הינמרג דצל הירגנוה המחלנ ,עודיכו תוירגנוה ויה

 לצא .רטסיינדהו ץורב׳זה תורהנ םע שוביכה ירוזא תא הל הקינעה

 ץחמה תוגולפ םוקמבשכ ,הלקה לש הילשא החתפתה םידוהיה

 ועיגה ,ןהיעבוכ תויחצמ לעמ ססונתהש תולגלוגה למס םע ,תוינמרגה

 םעה לש תרכינ העפשה התיה ונלש רוזאב םלוא .םירגנוהה

 תא ואנש םיניארקואה .הייסולכואה תיברמ תא הוויהש ,יניארקואה

 ועדי אלש םידוהיהו ינלופ היה ןוטלשה :תוביס המכ לשב םידוהיה

 ןיעמ םידוהיב םיניארקואה ואר ןכלו ,תינלופה הפשב ורביד שידיי

 ומישאה ,ךכל ףסונב .םתוברת תא םדקל םינלופל רזעש ףוג

 תא אכדל ידכ ,םיסורה םע הלועפ ףותישב םידוהיה תא םיניארקואה

 םימד תרוסמ ,יקצינימלח דרמ זאמ ,םהל התיה ןכלו יניארקואה םעה

 םהלשמ תואמצעב תוכזל ושעש ןויסינ לכו ,םידוהיב תוערפ לש הכורא

 ,םינמרגל םתרזע תורמלש ,ןייצל יאדכ) .ידוהי םד תכיפשב הוולמ היה

 המוא םהב האר רלטיהש ןוויכ ,תואמצעל םיניארקואה וכז אל

 דבע ןיידע יבא ,הינ׳זיזיל םירגנוהה וסנכנשכ .(התוברתב תרגפמה

 השיא תחקרמה תיבל העיגה המ ןמז רחאל םלוא ,חקורכ ,ועוצקמב

 תחקרמה תיב לע הטלתשהו ,תחקור איהש הנעטש ,הריעצ תיניארקוא

 היהש ,הטסולטב וטגל ונתוא וריבעה רצק ןמז רובעכ .ונתחפשמ לש

 םידוהיה לכ וב ונכוש התעו ,רבעשל ,ידוהי םירוגמ עבורב םקוממ

 הטסולט וטגב ונראשנ .וירעש ולעננ אל ןיידע ךא ,בר קחודבו תופיפצב

 ,םידוהי המכ דוע םע דחי ,ןוישיר יבא לביק ךכ רחאו ,םישדוח העברא

 םיעבראכ ןיידע ויה ןמז ותואב .תחקרמה תיבב דובעלו הינ׳זיזיל רוזחל

 ויה ןהירבח לכו ,הביבסהמ ופסאנש ,הינ׳זיזיב תוידוהי תוחפשמ

 :ושוריפש "\¥" ןמיסה תא ,הזחה לע ,םהידגב לע תאשל םיבייח

 ,התנקש םידוהי תצובק וז התיה .(ךרע ילעב םידוהי)\¥££7¥0£££

 ףוסיאב וקסע הירבחו הינ׳זיזיב רוגל תוכזה תא ,קתע ימוכס תרומת

 .ינמרגה אבצה לש היישעתה רובע (סטעמש) םיטוטרמס לש

 ,לוכיבכ ,םיקסוע ,םבג לע םיקשו ריעב ובבסשכ םתוא שוגפל תלוכי

 ,הטסולט יאצוי םידימא םידוהי הלא ויה ,השעמל .םתכאלמב

 .םימיאתמ תוריינל םהל וגאד םישבוכהש ,בו׳צשרובו בוקטרו׳צ

 הלילב ,םיניארקואה וגרה ,םינמרגה תשילפל ישילשה םויב ,ו94ו־ב
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 ,ץיבוקסל רפכב ,תושפנ הנומשו םישיש ,םידוהיה תיברמ תא ,דחא

 םיניארקואה ועיבטה םירחא םינכש םירפכב .ונתרייעמ קוחר אל

 ופסא בורקה רכסל דע ופצש םהיתופוג תאו ,רהנב תוקוניתו םידלי

 .יתרייעמ םיצימא םינכש

 יבא יתוא חקל םיכומסה םירפכב תוקוניתה חצר רבד עדוויה םע

 הטימ התיה םתיבב .הרייעה הצקב ורגו תובדנ יצבקמ ויהש ,םייוגל

 רקובה תועשב .םהילגר ןיב יתנשי םייעובש ךשמבו דבלב תחא
 ימצעל "יתשכר" םשו רמיחה תפצר לע הטימל תחתמ יתרתתסה

 יתבש ,יסחי טקש ררששכ ,וז הפוקת םותב .םיניכ לש הבידנ תומכ

 ימאו ,םיניכל הפושח יתייה הבש הנושארה םעפה התיה וז .התיבה

 םיניכה האושה תפוקת ךשמב .ייתורעש תא תוקנל ידכ תושק הדבע
 .תירקיעה יתרצ תא וויהש םיניכה ולא ויה אל זא םלוא ,יילא ורזח

 ברקמ םירבג תואמ־עבראכ םיניארקואה ופסא םימי רפסמ רחאל

 ותימהו םירבק רופחל םתוא וחירכה ,הביבסבש םיליכשמה םידוהיה

 ישנא וארק דחא ברע .םיניארקואה םיפוצה תועורת לוקל םתוא
 ,הצעומה תבחרב ףסאתהל םידוהיה םירבגה לכל תימוקמה הצעומה

 ושרוה אל םתחפשמ ינבו םיניארקואה םירטושה ידי לע ופקוה םשו

 ופלח םכרדבו ,רעיה רבע לא ףטושה םשגב ולבוה םה .םהילא תשגל

 .ונלש תחקרמה תיב דיל
 .ונרבעל טיבמו חוכ לוטנ ,לפשומ יבא תא יתיאר

 לש תיניארקואה הצעומבש ,ררבתהו התיבה יבא רזח הלילה עצמאב
 היה יבא .םררחשל טלחוהו חצרל ודגנתהש תולוק ועמשנ הרייעה

 .םושלש לומתכ דוע התיה אל וחורו דואמ אכודמ

 לש םיינומהה םישוריגה תועסמ ונתרייע ךרד ורבע הפוקת התואב

 ופסאנ ,תוניתנ ילוטנ ויהש םישנאה .תיטפרקה היסורמ ,םידוהי יפלא

 תואמ לש קחרמל םידעצומ ויהו םירגנוהה תונוטלשה ידי־לע

 תניימדמ ינאש יתבשח םיתעל .ולסוח רבד לש ופוסבו ,םירטמוליק
 לש תאזה הנומתה :ךכ היה אל הז ךא ,ץיקהב הזוהה הדליכ ,ימצעל
 שובל ברה בחסנ םשארבו הרייעה ךרד םידעוצה ,םינכסמה םידוהיה

 .תיתימא הנומת התיה ןכא ,ודיב הרות רפסו הרוחש המילגב

 לבא ,םתוקשהלו םליכאהל ,םתארקל אובל וסינ םיימוקמה םידוהיה
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 .םהילא ברקתהל וסינש ולאב רבע לכל ורי םיניארקואה

 ובזעשכ ,ו94ו רבוטקואב קר ץצ (םידוהיה תצעומ) טרנדוי םשה

 םישנאמ ובכרוה םיטרנדויה .םינמרגה ואב םמוקמבו םירגנוהה

 ןיבל ינמרגה ןוטלשה ןיב ךוותל לטוה םהילעו ורחב םינמרגהש

 קר ,השעמל יקוחו יחרזא דמעמ היה אל ,םמצע ,םידוהיל .םידוהיה

 לטוה םיטרנדויה לע .םינמרגה םע רבדל ןתינ היה םיטרנדויה ךרד

 ונתינש תוארוהה לכ תא ,בצקוהש ןמזבו קיודמב ,לעופל איצוהל

 .םהל

 תירצונ החפשמל יתוא ריבעהל יבא טילחה וללה תויושחרתהה רחאל

 ולא םישנא .ןאצ תעור םש תויהל הרומא יתייה .דחא רפכב הרגש

 םידליהש םושמ ,רידא ןורתי היה הזש ןייצל יילעו םידלי יכושח ויה

 לצא ואבחוהש םידוהיה לע תונוטלשל ללכ ךרדב ונישלהש ולא ויה

 םגו ידוהיה תא םג גרוהל םיאיצומ םינמרגה ויה הזכ בצמבו ,םייוגה

 ,יב םימקנתמ ויהש ,םירענו םידלי רפסמ ויה הזה רפכב .יוגה תא

 תעמוש יתייה תולילבו תפרב הנשי יתייה .יתוא םיליפשמו יל םיציברמ

 ונכלה ,םינבל םידגבב םישובל ,ירצונה גחה ברעב .םיבלכה תא

 הליפתה ירחא .רוזא ותואב התיהש הייסנכל ונעגהש דע םירטמוליק

 תאלפתמ םויה דע .םתא תכלל יתצלאנ ינא םגו תודוותהל םלוכ וכלה

 ךיישעמ לע יל ירפס" ,רמוכה רמא ",יתדלי יתדלי" .יבל ץמוא לע ינא

 אלו ויה אלש ייאטח לכ לע יתבשח ".ךל חלסי ושיו םיבוט אלה

 .בונגל לודג אטח הז" :הנע רמוכהו ,יתרמא "םייברג יתבנג" :וארבנ

 לע תערוכ תאשכ תחא העש ךשמב םוי לכ ללפתהל תבייח תא

 םינוש םיאטח לע יתידוותה ".סרית יניערג םיחנומ ןתחתמש ךייכרב

 יבא" :יתרמאו זוע יתרזא ףוסבלו .םיפסונ םידבכ םישנוע יתלביקו

 ",יתדלי ירפס ירפס" ".ךל ורפסל דציכ תעדוי אל ינאש ,אטח דוע שי

 הז ךיא לאש רמוכה .יתרקיש ",םידוהי השולש וגרה יללגב" .רמא

 םידוהיהש יתיארשכ םינמרגל יתארקש ,ול יתרפיס זאו הרק

 יתפסוה תאז הדבועמ םשרתמ אל רמוכהש יתשגרהשכ .םירתתסמ

 לע חלוס ושי" :רמא רמוכהו קונית םג םש היהש יתרפיסו ,רקשל
 ירחא ..."םידוהיה תא תרגסהשכ תובוט תונווכ ךל ויה יאדווב .לכה

 .תלפשומו תדדוב יתשגרה .קומע ןואכידב יתייה הייסנכב רוקיבה
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 לכ הזה ןמזב .התיבה יתרזח ."!התיבה תרזוח ינא היהיש המ היהי"

 ,דוד ןגמ לש למס וילעו ןבל טרס םעורז לע ודנע רבכ םידוהיה

 תרזעב .תיבה תלד לע םג דוד ןגמ לש למס ריוציש ושרד םינמרגהו
 טהרל ,לשמל "תונמזה" ינימ לכ עצבל םידוהיהמ ושרד םה טרנדויה

 .רחא וא הז ינמרג לש הרידה תא

 ונייה ונדחפש ללגבו תונושמו תונוש תושירד ושרד םיניארקואה םג

 יבחרמ לכב ואפק םינמרגהו ףרוחה ברקתהשכ .םתשירד תא םיקפסמ

 םתושרבש תוורפה לכ תא איבהל םידוהיה ווטצה ,תגלשומה היסור

 הדחפה םשל .תוומ שנועל יופצ היה תוורפה תא איבה אלש ימו

 אל הזב ךא .הרייעה עצמאב םתוא ולתו םישנא ינש םינמרגה וגרה
 ידכ ,הרייעהמ םישנא רוחבל לטוה טרנדויה לע .ןיינעה םייתסה

 .הדובע תונחמל םתוא חולשל

 האמכ לש קחרמ ,יתרייעמ םיריעצ םירוחב םישיש וכלה ,1941 תנשב

 .ךרפ תודובע ודבע םה םש .יקלאיו יקרוב ול וארקש םוקמל ,מ״ק

 ,יפסכ דחושו םינומלש ידי לע התיה םשמ תאצל הדיחיה ךרדה

 ויחאש ידכ דובעל "בדנתהש" ,חאב םפילחהל היה רשפא םתרזעבש
 םהינששכו ,ויחא תא ףילחהש חא לש הרקמב תרכזנ ינא .ששואתי
 ומסרפ ,1942 תנש עצמאב .םתוא ףילחה ןקזה באה ,תוחוכ ילוטנ ויה

 וליחתה זאו "הדמשהה תונחמל םידוהיה לכ" :המססה תא םינמרגה

 תא דימשהל הרטמב ושענש םינמרגה לש םהיתולועפ) "תויצקא״ה
 .הדובעה הנחמ דמשוה 1943 ץיקב .(םידוהיה לכ

 ונררוגתה .היצקאה תארקל ,ונתיבב רותסמ םוקמ תונבל ונלחתה

 תישארה הסינכה .םירייד ינש ןיב קלוחמ היהש לודג ירפכ תיבב
 םינוקובקבב אלמו דואמ חוורמ היהש ,תחקרמה תיבל הסינכה התיה

 קלחב .ןתוא לקושו תופורתה תא ןיכמ יבא היה םהבש ,תוחלצבו

 תריד הירוחאמו הנטק הדבעמ התיה תחקרמה תיב לש ירוחאה

 ויה קוטשנזור ר״ד לש האפרמהו הרידה .ונתחפשמ לש םירוגמה
 תיבה תסינכ תא וטשיק םיחרפ תוגורע .היינשה הסינכל םידומצ

 ,ךליל יחישו םינשוש ,ירפ יצע לש םיידי בחר ןג ערתשה רוחאמו

 םהבו םיפתרמ ויה תיבה ךותב .אלפנה םחיר תא ביבאב ונתנ רשא

 רותסמ םוקמ ונשפיח .תורתסנ תוניפ הבש גג תיילעו ,תונורדסמ
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 היהיש ,תיבה ךותמ חתפ ול היהיש ,ץוחבמ ותוארל היהי רשפא יאש

 םיארוק הזכ רבדל :ץוחבמ ריווא וכותל סנכיהל לכוישו ותונבל לק
 .רקנוב

 בורכ ,תוביר וב ונסחאש ,ףתרמבש ןוראה ירוחאמ ותונבל ונטלחה

 ףתרמ דוע היה הז ףתרמ ירוחאמ .םיצומח םיחופתו םינופפלמ ,ץומח

 ומויב .םרגוסלו םחתופל רשפא היהש םיפדמ ונינב וכותבש ,ןטק

 לש שער ונעמש ,רקובב 7:00־ב ,1942 ,תוכוסה גח לש ןושארה

 ,תוינוכמה שער תא םיעמוש ונייהשכ ,םהה םינמזב .תולודג תוינוכמ

 םילילצל םיבישקמו תועש םיבשוי ונייה .הרצל ןמיס דימת היה הז

 - םירע יתשל ליבוהש ,שיבכה דצב דמע ונתיב .ץוחבמ ואבש

 העונתב ןיחבהל ,דעומ דועבמ ,ונלוכי ןכלו ,בוקטרו׳צו בו׳צשרוב

 .ליגרה ןמ הנושה

 .ילש הרייעב היצקאה הליחתה רקובב 7:00־ב

 ,יתחפשמ םע דחי יתאבחתה .רקנובה ךותב ונגראתה תוקד יתש ךות

 הנשוש םתב .םהידלי ינשו ותשא ,אפורה ןכו םידליהו הלעב ,יתדוד

 ועיגה םיירהצה תועשב .ונדחפו ךשוחב ונבשי .יליגב התיה (ה׳זור זא)

 ובשחיש תנמ לע החותפ תחקרמה תיב תלד תא ונראשה .םינמרגה

 .םינמרגה לש םידבכ םידעצו םיבלכ תחיבנ ונעמש .תיבהמ ונחרב יכ

 תולוקו םתפשב םירבדמה םיניארקואה תולוקה םג ועיגה ונינזואל

 ףתרמל הדיריל ,תוגרדמב םידרויה םידעצל ונבשקה .ירפס תיבמ םירענ

 תא םירה םישפחמה דחא .ונאובחמ םוקמל וברקש תולוקל ךכ רחאו

 ריתסהש ץעה ריק ,עתפלו ,"םינבדבוד תביר וז" :רמאו תונצנצה תחא

 בבותסה ,הבירה תא חקל ךכל בל םש אלש ,ינמרגה .לפונ לחה ונתוא

 אפורה םשבו ונמשב וארק ,ךשוממ ןמז דוע תיבב וצצורתה םה .ךלהו

 ,ונינכש לצא םג הרק המוד רבדש ןיינעמ .ובזע ,שיא ואצמ אלשמ ,זאו

 םינמרגהשכ .הנש תב תקונית םהיניבו םישנא הנומש ורתתסה םש

 ירוחאמ ריקהו תלדה תא וקרט םה ךשוממ שופיח םתיבב וכרע

 לבא ,תוכבל הלחה תקוניתה .לפונ לחה ,רקנובה תא ריתסהש ןוראה

 ",תקונית עמוש ינאש יל המדנ" :ורבחל ורמא דחא ינמרג .דימ הקיספה

 ואצישכ .ותופייעמ האצותכ םירבדה תא ןיימדמ אוה יכ ןעט ורבחו

 .המא ידי לע הקנחנש רחאל ,התמ תקוניתהש וליג רקנובהמ ונינכש
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 ־עבשל עיגה םישפתנהו םיגורהה ןיינמ .היצקאה הרמגנ םויה ףוסב

 םירחאהו ,חורבל וסינ רשאכ וחצרנ םיגורהה תיברמ .תושפנ תואמ
 לילכ תפקומ הרייעה התיה ,רקובב עבשב .םאובחמ םוקמב וספתנ

 ,ןיידע ,םיניארקואה ברע תעל .הדשל וא רעיל חורבל היה ןתינ אלו

 וחקלנ ושפתנש םישנאה .וחנ םינמרגה ךא ,םשו הפ םידוהי ושפת
 תונורק ךותל תופיפצבו תוסיחדב ופחדנ םשו תבכרה תנחתל

 הסינ תבכרה תנחתב םגו היצקאה לש הכלהמב .תומהבל םידעוימה

 םחל סויג ידי לע ,םידוהיה לע לקהל ,רגרביימ לדנמ ,טרנדויה שאר

 .תושפנ רפסמ ליצהל תנמ לע םינמרגה תא דחשל הסינ ןכו ,םימו

 רובע םיפירח תואקשמ לש תלטובמ יתלב תומכ סייגל חילצה אוה

 ,תובזוככ ,ךשמהב ,ורבתסהש תוחטבה םתרומת לביקו םינמרגה

 לכ םע דחי וכותל אוה ףא ףחדנ ןורחאה ןורקה אלמתהש רחאלו

 .טרנדויה ישנא ראש

 ,ילמס ריחמב םינוש םינלבקל םידוהיה יתב "ורכמנ" םיאבה םישדוחב
 .הרייעה סרה לחה ךכבו םיתבה תא וקרפיש תנמ לע

 רחאל ,םתרטממ ופרה אל םינמרגה ,שארמ תוזחל היה ןתינש יפכ

 רמ קבאמ ונל יופצ דועש םלוכל רורב היהו הנושארה היצקאה

 םויס רחאל םידחא םימי .ללכ תורורב ןניא ויתואצותש קפקופמו

 הביבסה לכמ םידוהיה לש םשוריג תריזג לע העידיה הלבקתנ היצקאה
 רובעלו תיבה תא בוזעל םיביוחמ ונייה ונחנא םגו ,תואטגב םזוכירו

 הנטק הלגע לע ךשוכר לכ תא סימעהל דואמ רזומ .הטסולטב וטגל

 ידירש ןחלושה לע ,ןיידע ,םיחנומ ובש ,דחא רדח ןב רז תיבל עיגהלו

 דוע .ליעל רפוסש יפכ ,וטחשנש םימדוקה םיריידה לש החוראה
 השיא ,תחקרמה תיבב ,ונלצא דובעל הליחתה ונתיב תא ונבזע םרטב

 השקיב ןכלו תיעוצקמ תחקור התיה אל תאזה השיאה .תיניארקוא

 לע הטלתשה תיניארקואה .התיבה ונלוכ ונרזח ךכו ,רוזחיש יבאמ

 ,ץוחב ןושיל תכלל םיבייח ונייה תולילב ,הניפל ונתוא הפחדו ונתיב

 תיניארקואה תא רקבל םיאב ויה ברעב .התוכלמ דוהל עירפהל אל ידכ

 םירמואש יפכו ,רתנספ תניגנ םיעמוש ונייה זאו םינמרג םיניצק
 תחא םעפ .תולפא תוניפב םירבכע ומכ םיאבחתמ ונייה ,תינלופב

 תובהזומ תורגסמב תונותנ ןהל ויהש ,ונתחפשמ ינב לש תונומת וניאר
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 םינמרגל העירפה תרחא םעפבו ,ץובה ךותב תולטומו תורובש ןהשכ

 םה ןכלו ,גג תרוק התואל תחתמ םתא דחי םיאצמנ ונאש הדבועה

 גישהל ידכ ,הובג רפוכ םלשל הסינ יבא .ונילא ורזכאתהו ונתוא ולליק

 םימעפ .ודיב הלע אל רבדה לבא ונליצהלו םימיאתמ תוריינ ונל

 םייוניע םש רבע ,תימוקמה הרטשמב תוריקחל חקלנ אוה רפסמ

 .ו0.5.43־ב רטפנ אוה ,וידלי דיתעל הגאדו תולפשה בורמו םישק

 יוסיכה יכ ,הרייעב םייקוח יתלב םיבשותל ונכפה יבא לש ותומ רחאל

 .דבא - יבא לש ועוצקמ ונל קינעהש

 ץוחו ,םיילגל םידוהי האמכ ןיידע ורתונ הינ׳זיזי ,ןאריזוא ,ונתרייעב

 תושרה תא םהל ונקש םישנא המכ דוע ,ליעל רכזנכ ,ויה ונתאמ

 השוריפש ,ונייהד ,"\¥" תואה תא םהידגב לע תאשל

 ,תוריינ םהל ויהש תורמלו ,תאז תורמל .ךרע לעב ,הווש תירבעב

 םיאשר םיניארקואה ויה ,וטגהמ תאצל םהל ורשפאש ,בר ןוה ולעש

 ןדוי״כ זרכוה רוזאה יכ ,וצריש הרוצ לכב םתוא גורהלו םהב ללעתהל

 .(םידוהימ יקנ) ךייר

 ובש וטגה היה הז .השק היצקא ,הטסלוטב ,וטגב הכרענ 1943 תנשב

 םה םשו ,תורבקה תיבל וחקלנ שיא 2,830־כ .תועובש רפסמ יתיהש

 ורבקנ םהמ קלח .ורונו ,רובה לעמ שרק לע ודמעוה ,תורוב ורפח

 .חורבל וחילצהש הלאכ ויהו רבקה תא וסיכ אל תועובש ךשמב .םייח

 ןאריזואב ראשיהל תוכז התיה אל רבכ ,רומאכ ,ונל .וטגה לסוח ךכ

 .וב רזעיהל רבכ הלכי אל תיניארקואהו ,יח היה אל רבכ יבאש ינפמ

 התיה איה םגש) ימא תרזע תא הכירצ התיה תיניארקואה ,ילזמל

 .גגה תיילעב רתתסהל ימא הליחתה ךכו (תחקור

 אוצמל םיבייח ונחנאש רורב היה ימאלו םוקמ לכב וצרש םיניארקואה

 ,יתוחא ,ינפטס תא חולשל ימא הטילחה ,1943 יאמב .רותסמ םוקמ

 לבא ,רעיה הצקב רגש יוג לצא העורכ דובעתש ידכ ,תיבל ץוחמ

 ,הרזחב ינפטס תא חקיתש ימאמ יוג ותוא שקיב ,רצק ןמז רובעכ

 ,לוממ ורגש םינכשה לצא גג תיילעב אובחמ םוקמ האצמ ימא .הילא

 וטאי ,ידוד ןבו ,גרבנזור ץירומ ,ידוד םע דחי ינפטס הרתתסה םשו

 םייוגהש ,םינכש לש תויודעמ ונל רבתסה רתוי רחואמ .(£\810)

 תא שובלל םהיתונבל ונתנו ,םיריהז ויה אל םתשולש תא וריתסהש
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 איהו הנכשה לש הבל תמושת תא ךשמ רבדה .יתוחא לש הידגב

 תיניארקואה היצילימה ,םהירבדל .םהילע םינמרגל ונישלה הידליו

 םתוא החצרו הצוחה םתוא האיצוה ,1943 תוכוסב ,רקנובל העיגה

 .םיניכס תרזעב ןנוגתהל םיסנמ םהשכ רק םדב

 .ותומב םינש הרשע־עברא ןב קר היה ,ידוד ןב ,וסאי

 ץוביק רבח םויכ)גרבנזור קמור ,ידוד ןב ,יתדוד ,1943 יאמ שדוחמ

 גג תיילעב ,הינ׳זיזיב ונרתתסה ינאו (םידלי העבראל באו לאומש־ןג

 תא ריכהש ןוויכ ונאיבחהל םיכסה הז םדא .קריבז םשב ינלופ יוג לש

 .ללכ ונילע ועדי אל וידליש ונל רבתסה םימיה ךשמב .ונלש תרזועה

 םינמרגה ,ןמז ותוא לכב .ינמוי בתכנ םשו ,תועובש השימח םש ונראשנ

 ,וניהש ובש רותסמה דילש רדחה ךרד וא די לע םימעפ רפסמ ורבע
 ונתוחכונ רבד תא ריתסה וידלימ םג .דימתמ דחפב יורש היה רכיאהו

 ללגב החצרנ ,ינפטס ,יתוחא ירהש ,וילאמ ןבומ היה רבדהו ,םוקמב

 המ וניאר תועובש רפסמ רובעכ .ותשאו ןכשה ידלי לש םתנשלה
 .םוקמה תא שוטנל ונטלחהו רכיאה תשא לש הדחפ לודג

 ,ליעל רכזנכו ,ונתיבבש גגה תיילעב ימא התהש הפוקת התוא לכ

 הלקתנ ,תחקרמה תיב לע תיארחא התיהש ,תיניארקואה השיאה
 תיילעל תספטמ התיה תובורק םיתעלו ,התדובע עוציבב םיישקב

 .ברה הנויסינב היה ןרוקמש ,היתוצעב הל הרזעש ,ימא לא ,גגה

 ועדי ונלשכ הנטק הרייעב יכ ,ןוחטיב רטש ןיעכ הז היה ,ימא יבגל

 לע ןישלהל הששח תיניארקואהו רתתסמ דוע ימו הפסנ ימ םלוכ

 .םימיה דחאב המד תא םוקנל ונא לכונ ןפ ,ימא

 יתחפשמ ינבל ףסונבו ,יתחפשמ־וד תיב היה ונלש תיבה ,רומאכ

 ותבש ,קוטשנזור קרוי םשב אפור לש החפשמ םג וב הנסכאתה

 ,הקנח םשב תרזוע הדבע הז אפור לצא .ביבא לתב תעכ תררוגתמ

 רזעו הפי הב לפיט קוטשנזור ר״ד .ןב הל דלונ יסורה שוביכה ןמזבש

 שוביכה ןמזב .דחוימ ןפואב ול הדות תריסא התיה ןכלו ,לכב הל
 םיניארקוא םינמואל)"רדנב" תצובק ירבח ידי־לע אפורה חקלנ יצאנה

 תירב ימוחתב הלולכ היהת אלש ,תיאמצע תיניארקוא הנידמב ולגדש
 תאו ותוא וריתסה ,ךכל הרומתבו ,אפורכ םלצא דבעו (תוצעומה

 םנב תאו ותשא תא ,ותוא וגרה םה ףוסב ךא ,םיצאנה ינפמ ותחפשמ
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 יצאנה שוביכה ךשמב ותיבב הראשנ ,הקנח ,תרזועה .קזוי ,טועפה

 .רצחב ןטק תיבב אלא ותרידב הררוגתה אל ךא

 תיילעל ,ונתיבל רוזחל ונטלחהו קריבז לש ותיב תא בוזעל ונצלאנשכ

 .ונל רוזעל המיכסהש הקנח לא ונינפ ,ימא לש הרותסמ םוקמ ,גגה

 וב ויהש ,ונתיבבש אובחמל ,קמור ,ידוד ןבו ינא ,יתדוד ונרזח ךכו

 .םימכחותמ רותסמ תומוקמ לש בר רפסמ

 בחר היה ונתיבו תויה .ףתרמה ךותב ונינב ןושארה אובחמה תא

 ותפצרל תחתמ ואצמנ ,תימדקה הסינכב תחקרמ תיב םג ללכו םיידי

 תיבל םיכייש ויהש ,םילכו הרוחס ןוסכאל ושמישש םיבר םיפתרמ

 ורמתשנש םישובכ תוקריו תוביר :ןוגכ תיבל ןוזמ ןוסכאלו ,תחקרמה

 ,חבטמל תירוחאה הסינכב ,תוגרדמל תחתמ .תולודג ץע תויבחב

 .ותולגל היה ןתינ אלו ונידי לע םתסנש ללח רצונ ,רצחה דצב

 ,קודבל היה רשפא יא ןכלו םיבר םימ ףתרמב ורבטצה םעפ ידימ

 םיקדוב ויה םינמרגה) ריקה ירוחאמ ללח שי םאה ,שופיחה ןמזב

 רקנובה .(ריקה ירוחאמ אובחמ ןיא םא תושיקנ ידי לע ללכ ךרדב

 .תויצקאה ןמזבו ךייר ןדוי״ה ינפלש ןמזב ונתוא שמיש הזה

 תוליל הברה .דחיב התיה דוע ונתחפשמ לכש תעב םש ונרתתסה

 .םשל ונחרב אווש תוקעזא ויהשכ וליפאו ,הזה םוקמב ונפפוטצה

 ושמתשה תחקרמה תיב יכרוצל .םיאובחמ ינש ונכה גגה תיילעב

 םינוש םילכמו םילברעמ ,םהינימל םיקובקבו תויקנע תיכוכז תוזיראב

 רצונ הלאה םיפדמה ירוחאמ .םיקבואמה םיפדמה לע םירדוסמ ויהש

 הז םוקמ םגו ,לודג רעש ומכ ורגוסלו וחתופל היה רשפא רשא ללח

 .אובחמכ ונתוא שמיש

 תיבל תיניארקואה היצילימה העיגה קריבז לצא ונרתתסה דועשכ

 וכלהו הישנא ובזע ןכמ רחאלו ,תועש עבש ךשמב וב השפיחו ונלש

 הגופה רחאל .דחא רמוש קר םוקמב וריאשהו םיירהצ תחורא לוכאל

 רותסמה םוקמ תא וליג ףוסבלו תינשב ושפיח ,תיבל ורזח הרצק

 לש התוסח תחת ונייהו ,קריבזמ התיבה ונרזחשכ ,ןכל .וב היהש

 ,הזה אובחמב שמתשהל תורשפא לכ ןיאש ונל היה רורב ,הקנח

 התיה תיבה לש ינשה ודצמ ,גג תיילע התואב .שדח אובחמ ונאצמו

 הז אובחמל הסינכה .תילניגרואה גגה תיילע לעמ ,תפסונ היילע
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 העבראל עיגה והבוגש ,םלוס יבלשב היילע ידי־לע קר הרשפאתה

 ונחנא לבא ,זא ונב ךכ ,תנשוימ התיה םוקמב היינבה םנמא .םירטמ

 .חוטב םוקמ תויהל לוכי הז אובחמש ונבשחו םיחמש ונייה

 תחקורהש םושמ ,רשפאתה רבדהו לכוא ונל תקפסמ התיה הקנח
 רמאנכו ,גג תיילע התואב ,ןמזה לכ ,תרתתסמ ימאש העדי תיניארקואה

 ,תחקרמה תיבב התדובעב ,ימא לש התכרדהל הקוקז התיה איה ליעל

 םיישפוח ונייהו ,דשח הררוע אל םוקמב ונתוהש .הילע הנישלה אלו

 םדא קר דימת ךא ,גגה תיילעב םעפ ידימ ונבבותסה וליפאו רתוי
 .דבלב דחא

 ,הדבועה בקע דשח ררועל וניצר אל יכ ןוזמ טעמב קפתסהל ונלדתשה

 םיצירחה .ןוזמ לש רתוי הלודג תומכ שוכרת ,דדוב םדא איהש ,הקנחש

 ,הינ׳זיזי לש ישארה בוחרה ןוויכל ונפ גגה תיילעב ץעה תורוקבש

 תויושחרתהה תא םגו הביבסב םוי םויה ייח תא תוארל יתלוכי םכרדו

 .םייוניעו חצר וללכש תוירבקמה

 הב וררוגתה .םכילע םולש לש ותרייע ומכ הרייע יהוז ,ונלש הרייעה
 רשאמ םידוהי רתוי ןאכ ויה ,יסחי ןפואבו םידוהי 2,200־מ הלעמל

 .הרייעה ידוהי לש תונוש תויומד ינא תרכוז .תוכומס ,תורחא תורייעב

 הייסנכה דיל ,םידוהיה לש תירוקמה הנוכשה ימוחתל ץוחמ דמע ונתיב

 .ינלופה ןודעומהו רפסה תיב לומו

 ידכ םיניארקואהו םינמרגה בוש ועיגה ,גגה תיילעב ונתוהש תעב

 יבאש ועדי ,םייחב רתונ ןיידעש ידוהי לכ לע ועדי םה .תיבב שפחל
 יתוחא תא ,ימא תא ,שרופמב ,ושפיח ןכלו םייחה ןיב ונניא רבכ

 אוהש הזיאב תואצמנ ונאש רורבו ונלסוח אל ןיידעש ועדי םה .יתואו

 םדיב ,הקספה אללו ףרה אלל םיכרענ ויה םישופיחה .הביבסב םוקמ

 םהל היהו םייחב ורתונ ןיידעש םישנאה םתוא לש המישרה התיה

 רורבו ופרה אל וז המישממ .םלסחלו םתוא שופתל :דבלב דחא דועיי
 דע םגרוהל התיה םתרטמשכ ,קמטצהו ךלה םייחה םידוהיה רפסמש

 .םהבש ןורחאה

 גגה תיילעב הרתתסה אל ימא .ונלש גגה תיילעל ועיגה דחא םוי
 אלו השפחל ואובי םאש הששח איה .ונאובחמ םוקמ ,הנוילעה
 הפיא" :רמאתו המלענ ןאל אלפתת תיניארקואה תחקורה ,הואצמי
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 לכ לע הרבג הלש תוהמיאה תשוחת ".ןאכ תויהל תבייח איה - איה
 םברקתהב םתוא ונעמש .ינואצמי אלש ,יילע ןנוגל התצר איהו הידחפ
 היה םישפחמה ןיב .גגה תיילעל תוליבומהו תוקרוחה ץעה תוגרדמל
 רבד םוש ךל השענ אל ונחנא !יאצת הקריא" :ארקש יתתיכמ רענ םג
 איה ,תאצל הלוכי אל הקריא" :הנועה ימא לוק תא יתעמשו ,"!ער

 ."!ןאכ תאצמנ אל

 יתייה רבד לש ופוסבש ןכתיי ,ימא לש הלוק תא יתעמש ילוליא
 יתבשיו הזה רענה םע דחי התיכ התואב יתדמל ירהש ,םהילא תאצוי
 ואוב ,ואוב" :הרמאו םהירבדל דימ הביגה ימא .לספס ותוא לע ומע
 תא עונמל התצר איה ."דימ תכלוהו תשבלתמ קר ינא ,הז םע רומגנ
 דעצ לש קחרמל ,רומאכ ,ועיגה רבכש ןוויכמ ,םיפסונה םישופיחה
 ןיא" :ורמאו ורזח םה .ןוילעה גגה לא היילעל הסינכהמ דבלב דחא
 אל ,השעמל ".תכלוה תא המ תארקל תעדוי תא ירה ,רהמל המ ךל
 תפוקת התיה וז יכ ,שובלל המ היה אל םגו שבלתהל ךרוצ היה
 םהשכ םלוכ תא ונעמש ךכ רחאו הממד הררתשה םואתפ .ץיקה
 תאצלו םהירחא ץורל זע ןוצר יתוא ףקת .הטמל ץעה תוגרדמב םידרוי
 דחיו יתא דחי איה ףא הרתתסה ליעל רומאכש ,יתדוד ךא ,הצוחה
 תאצל ינממ הענמו יידגב לוורשב הקיזחה ,גגה תיילעב קמור הנב םע

 .אובחמהמ

 .תרזוח הוניאר םייתעש־העש רובעכו ,םוקמה תא ימא הבזע ךכ

 ליבשב" :התנע איהו ,"תורבקה תיבל ונמע יאוב" :הל רמא יניארקואה
 יל ונת ,תרחא תונמדזהב םג ינואצמת םתא ,הנקז רבכ ינא ,ךלא המ
 המ ליבשב ,םצעב" :רמא הצובקה ישנאמ דחאו ",תויחל תצק דוע
 תא ימא ול הרסמ זאו "!םיריעצה תא ונשפיח ,התוא םיכירצ ונא
 יל שי ,עדוי התא" :הרמאו הסיכב ויהש םינורחאה םירלודה תרשע
 ־רחא ותוא ךל רוסמל לכוא ילוא ,ילעב לש ראופמ הוורפ ליעמ
 תיב ןוויכל תכלל ךישמה ףוסבלו תוקד המכ ססיה אוה "םיירהצה
 ,רדהנ אוה ליעמה" :הרמאו תינשב הלזמ תא התסינ ימא .תורבקה

 םתויהב ,זאו ".תיתימא הוורפמ םייושע םהו ןוראווצו הנטב ול שי
 ןייצל יתחכש .התיבה הרזחב התוא חקל אוה ,תורבקה תיבל םיבורק
 ימ" :ימא תא ולאש םה הנושארה םעפב ונתיבל וסנכנ םהשכש ,ןאכ
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 אלה םלוכ ,יתוא םיריכמ םכניא םאה" :התנע איהו "?םצעב תא
 :הפיסוה איהו ",חקורה לש ותנמלא תא ,ןכ" :ונע םהו ".ינא ימ םיעדוי

 ",םישנא הברהל רזע קרו שיאל קיזה אל םלועמ ,בוט שיא היה ילעב"

 ."והזו היידוהי תא .רבודמ הז לע אל" :וריעה םהו

 היה אוה לבא ,הזה ערואמה תא הריכזמ ינא ,8.9.43 ךיראתב ןמויב
 .ויטרפל ותוא בותכל זא תלגוסמ יתייה אלש יגרטו ןועט ךכ לכ

 םה יכ ,רתויב חוטבה אוה הזה םוקמה וישכע" :יתרמא הרזח ימאשכ
 דוע ואובי יאדווב םה" :התנע ימא ךא ",ןאכ שפחל ואובי אל רבכ
 םגש םיבשוח םהש ןכתייו ,ןאכ תאצמנ ינאש םיעדוי אלה םה ,םעפ
 הלא הירבד תובקעבו ,ונענכוש ".הבורקה הביבסב םיאצמנ םתא

 .רעיל חורבל ונטלחה

 ועיפוה תורחואמה הלילה תועשב רעיל ונרקעש ירחא םימי השולשכ
 ,םירופחדב םירייוצמ םירבגותמ תוחוכ םע םיניארקוא םירטוש בוש

 ורבשו וקריפ םה .םינמואמ םיבלכו םייקנע תומלוס ,םירוטק׳זורפ
 םג ואצמ םה .תחקרמה תיב תריד לש הרקתל דע גגה תיילע לכ תא
 תבשוח ינא .ונתוהש תפוקתמ םינמיס ובו ונלש ןורחאה אובחמה תא
 םיימיטניאה םיסחיה תוכזב קר דסחב האצי תיניארקואה תחקורהש
 םימי השולשכ הכשמנ שופיחה תלועפ .םינמרגה םיניצקה םע הלש

 .תופיצרב

 םשב ידוהי ןיבל וניניב הרשיק ,אפורה קוטשנזור לש תרזועה ,הקנח
 רעיב ,(םיכותח םירזג השוריפש הלימ) יקנאיפ רעיבש עדיש ,קנלב
 םידוהי תצובק תרתתסמ ,הינ׳זיזי תברקב חושאו ןרוא יצע לש ףופצ
 ונתוא ליבוה אוהו - ןרואה יצעל תחתמ המדאב ורפחנש ,םירקנובב
 הראתל השקש הנומת ונל התלגתה םוקמב .רעיה ךות לא הלילב
 ,םש ויה ."םינצבקה ךלמ" :הזחמה תא יל הריכזהש הנומת ,םילימב

 וכלהתהש ,םסיכב הטורפ אלל ,םיינע םישנא ,תושפנ םיעבשכ ,יתעדל
 םיניכב םיסוכמ - לכמ עורגהו ,םיפחיו ,הצחמל םישובל וא תובחסב
 דירחמ הזחמ יתיארש ייחב הנושארה םעפה התיה וז .םישפשפבו

 .הזכש

 יילעו ,תוכוסה גח ינפל תועובש השולשכ ,1943 ויתסב רעיל ונעגה
 .שממ לש בערמ יתלבס אל וליפא זא דעש ,ןייצל
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 םינכש ויהש ,גרבדנז תחפשמ ינב רבכ וררוגתה ונרובע ןכוהש רקנובב
 ,תחא הנשב ינממ ריעצ היהש ,דיחיה םנב םע דחי ,הרייעב ונלש

 .ומצע קנלב םגו םידוהי רפסמ דוע וב ופפוטצהו

 יבא ילוא ,םהמ דחאש ,קילירק תחפשמ ינב תא םג ונשגפ רעיב
 ןוויכמ ,"ןפש" השוריפש יאנג תלימ ,קילירק םשב הנוכ ,החפשמה

 .ןפש יניעל תומודו תוקלדומו תומודא דימת ויה ויניעש

 ייתורבחו ,הרייעה ידוהי םע םיבר םירשק יל ויה אל ,המחלמה ינפל
 ,אפור לש ותב התיה הבורקה יתרבח .תוירצונ תוינלופ רקיעב ויה

 רפסה תיבב יליגב םידלי ויה אל קילירק תחפשמל .קוטשנזור הנשוש
 היה יבא לש תחקרמה תיבש תורמל םתוא יתרכה אלש טעמכ ןכלו
 ,םויה תועש בור חותפ היהש םושמ הביבסה ידוהיל שגפמ םוקמ

 יתייה ,ותמועל ,ינא .םבור תא ריכהו םידוהיה ייחב הרועמ היה יבאו
 רעיבש ,יתעמש .הליהקה ייחב ללכ תברועמ יתייה אלו ,ןיידע ,הריעצ
 ,רסורג לש ונב .ךובראוא תרבגה לש הבורק ,רסורג רמ םג אצמנ

 .רוניכב ונגינ ונינש יכ ונתיבב רקבמ היה ,םינש המכב ינממ רגובמה

 ץורפ ינפל תורגבה תוניחב תא םייס אוה ,קזוי היה יטרפה ומש
 ,ויתשגפ היינש םעפ .רעיב ,הרקמב ,ותוא יתשגפ םואתפו המחלמה
 ,םירקנוב השישכ ונבנ םינרואהו חושאה רעיב .רקנובהמ ונאצישכ

 הטישב ,המדאל תחתמ רופח היהש ,ונלש רקנובה ךותב ונבשי ונחנאו
 םירטמ השולשכ היה רקנובה לש וקמוע .המיהדמ תינוטקטיכרא
 יתש ינב םישגרד ונב לודגה רובה ךותב .ותרקתב וכמת ץע תורוקו
 ועטנ והסכמ תאו רובה חתפ תא ריתסהלו תוסכל ידכו ,תומוק
 חתפ .ןרוא יצע לש םיטחמ הסכמה לע ורזיפו חושא יצע םהילעמ
 ורגסו ,המינפ וב לחתשהל היה לוכי דחא םדא קר ,לוגע היה רקנובה
 יטחמב הסוכש ריס לש הסכמ יומד ,חפמ הסכמ םע םינפבמ ותוא
 ידכ ,ןרואה יצע תא םיענענמ ונייה הצוחה רקנובהמ ונאצישכו ,ןרוא
 ,וילעמו לוגעה חתפל ביבסמ יעבט ןפואב ורזפתיו ולפיי םהיטחמש
 ולתשנש ןרואה יצע .ויוליג תא ענמתש תמלשומ האווסה ושמשיו
 דמעמ וקיזחה םלוא ,םיקומע םישרוש ירסח םנמא ויה רובל לעמ
 תא תולגל וסינ םיניארקואהו םינמרגה רשאכ םגש ךכ ,ךשוממ ןמז
 קר .ךכב וחילצה אל םה ,המדאה לע תושיקנ תועצמאב רקנובה חתפ
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 רעיה יצע .ותוא אוצמל היה לוכי - רקנובה חתפ ןכיה עדיש םדא
 ,תוריהזב תכלל ונדפקהו רקנובל ץוחמ םיתעל וניהש ונאו םיפופצ ויה

 דשחה תא ררועמ היה שערה יכ ,םיכומנה םיפנעה תריבשמ ענמיהלו
 .הביבסב םישנא םנשיש

 םשו ,רעיה הצקבש הפמרל םיכלוה ונייה ,הכשחה תוסכב ,ברעב
 ךרע ירבד וא ףסכ תרומתש ,םירכיאה םע םיפוליח םישוע ונייה

 .םחלו םח קרמ םיאלמ םיילד ונל ואיבה

 ינפל םג םיינע ויהש ,גרבסגינק תחפשמ תא ,דחוימב ,תרכוז ינא
 םג תרכוז ינאו ,םינוסח םינב ינשו הייפהפי תב םהל ויה .המחלמה
 םדאו ועוצקמב ןוורפ היהש ,טרבוק בייל םהרבא לש ותחפשמ תא
 הביבסב רעיב ורתתסהש םידוהיה לכ תא ,םצעב ,סנרפ טרבוק .דימא

 .ותרזעל תיפסכ הניחבמ םיקוקז ונייה אל ונחנא ,וזה

 רמושל םלשמ אוהש הל עודיש ול הרמא ימא םשל ונעגהשכ דימ
 םירקנובה לש םמויק לע עדיו םיניינעה דוסב היה ןבומכש ,רעיה
 םימולשתב ףתתשהל השקיב ימא .םכותב םידוהיה לש םתוהש לעו
 ךכל דע היהי רמושהש יאדכ אל" :רמא טרבוק ךא רעיה רמושל

 ".ללכ תאז עדיי אלש בטומ ,רעיל םתעגהש

 .ונייח תא ,רבד לש ופוסב ,הליצה טברוק לש וז ותנובת
 רמושו םיניארקואהו םינמרגה ואב תועובש השולשמ הלעמל רחאל
 .טרבוק בייל םהרבא לש רקנובה ,דחא רקנוב לע קר עיבצה רעיה

 יתכלה רקוב תונפל 05:00 העשב :דחוימ ןפואב לזמה לזמתה יל
 .ידגבמ רותפכ יתדביאש םהל יתרפיסו טרבוק תחפשמ תא רקבל
 שלתנש רותפכ היה הזו המ׳גיפב השובל יתייה רעיל ונתיבמ ונרבעשכ
 דחיב יתרבק ינא" :טרבוק יל הנע הז ירופיסל הבושתכ .םייסנכמהמ
 המחלמה ירחאו ,םינוש םירותפכ יפלא יתושרב ויהש תוורפה םע
 םילולע םה ?היהי המ" :ול יתינע ינאו "יצרתש םירותפכ המכ ךל ןתא
 יתרכזהש יפכ ".ונריגסהל לוכי הזו יל דבאש רותפכה תא אוצמל
 םירקנובל ביבסמש חטשב יתפומ ןויקינ לע ינוציק ןפואב ונרמש ,םדוק
 שטשטל הרטמב ילותבה רעיה לע רומשל תנמ לע ,תוריהזב ונעספו
 תא שפחל תאז לכב ךלאש טרבוקל יתרמא ןכלו ,םדא תובקע לכ
 ,םידעצ רפסמ קחרתהל יתקפסה .ידגבמ שלתנש רותפכה
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 ,ותחפשמ ינב לשו ולש רקנובה דיל ויה רבכ םינמרגהו םיניארקואהו

 רקנובה תא ףושחל וטילחה ,ונענ אלשכו רקנובהמ תאצל םהילע וויצ

 תוריל ולכויו דחא דחא המינפ לחתשהל וכרטצי אלש ידכ ,הלעמלמ

 לכ ךשמב דחא דחא םיצעה לכ תא ורקעו ורפח םה .ץוחבמ וכותל

 ונרגסו יתחפשמ הבשי ובש רקנובל רוזחל יתחלצה םייתניב .םויה

 .םינפבמ הסכמה תא

 ,תובר תועש וכותבו טרבוק לש רקנובה לעמ ולעפ םיניארקואה

 לכ תא וחקלו וכותל ודרי זאו ,רקנובה יבשות לכ ורונ ןמויסבש

 ,םירחאה םירקנובב שפחל ,ונלזמל ,וחרט אל םה .םש רתסוהש ףסכה

 .ףסכה לכ אצמנ טרבוק לצא קרש שארמ ועדי יכ

 רקנובב והש ללכ ךרדב .םישנא רשע־םינשכ ויה טרבוק לש רקנובב

 רישע היה הז שיאש תויה לבא ,תושפנ לש רתוי לודג רפסמ דחא

 ינבו אוה ורג ,רעיב ורתתסהש םידוהיה לכ תא ,רומאכ ,סנרפו

 .םירקנובה ראש לכ תמועל ,רתוי חוורמ רקנובב ותחפשמ

 תועשב .ונרותל םיכחמו םידחופמו םילהובמ ונבשי םויה לכ ךשמב

 תא המ ןמז רחאלו ,תוקעצהו תויריה תא הליחתב ונעמש ברעה

 ורבעש םיניארקואה םירטושה לש םילהוצה תולוקה תאו םידעצה

 .ונלש רקנובל לעמ

 רקנובה לש ורופיס תא םג רפסא אל םא םלש היהי אל רופיסה

 םיניארקואה ,רקנובה תא ונבזעש רחאל םימי רפסמ .ונילא ךומסה

 תחת הרתתסה שש תב הדלי .ךומס רקנוב לש ויבשות תא וגרה

 רקנובל ץוחמ גרהה תעשב אצמנ ,היבא .היח הרתונו שק תמרע

 הדבל הראשנ הדליה .ותוא וחצרו וספת םיניארקואהו ,ןוזמ שפיחו

 םייוניע הזיאבו הלרוגב הלע המ תבשוח ינא םיתעל .תויווגה ןיב

 .דומעל הילע היה

 .תוכוסה גח ינפל ,ויתסה תפוקתב ןרואהו חושאה יצע רעיב וניהש

 .ןרוא יצע לש תורעי תאנוש ינא - זאמ לבא אלפנ היה ריוואה גזמ

 ונתוא ןיינעש המ ,רבעה לע ונרביד אל רעיבש רקנובב ונרתתסהשכ

 דרי אל םשג ,םינפ ונל ריאה ריוואה גזמ .וב םייחהו הווהה קר ויה

 םינוש םיצפח תרומת ןוזמ ונשכרו םיכומסה םירפכל ונאצי תולילבו

 תלוכי ןועש רובעב .ונתושרב ,ןיידע ,וראשנ םהו רעיל ונתא ונאבהש
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 .םחל תורכיכ יתש ליעמ רובעבו המדא יחופת תרעק לבקל

 תחא השיא :אמגודל .םינמז םתואמ הבהא תוישרפ רפסמ תרכוז ינא

 ךא ,"הווקמ" םוקמב ןיאש הנעטב הלעב םע ןימ יסחי םייקל הבריס

 .רחא רבג םע םיסחי םייקלמ הנממ הענמ אל וז הדבוע

 ,רקנובה תא בוזעל ונטלחה טברוק תחפשמ ינב לש חצרה רחאל

 .ונמויק רבד לע ןישלהל לוכי תורעיה רמושש רורב ונל היהש םושמ

 .רעיה לש םירחא םיקלחב טטושל ונטלחהו ונאובחמ םוקממ ונאצי

 ןב תא ונשגפ רעיב .ינאו ידוד ןב ,יתדודו ימא וישכע ויה ונתחפשמב
 הנשיש ונל עידוה דחא םויו ,ןוזמ תגשהב ונל רזעש ,קנלב ,ונריע

 גזמ יכ ,התעב האב וז העידי .ונריתסהל הנכומה תיניארקוא החפשמ

 היה רוקה ,םיקזח םימשג תדרל ולחה ,עתפל הנתשה יוותסה ריוואה

 .ץוחב ראשיהל דוע היה רשפא יאו רתויב זע

 ונבש ,דחוימב רישע שיא היהש ןקז םדא ,הז יניארקוא רכיאל ונעגה

 לע ולש םסאב ונבשי .הייפהפי התיה ותלכו תושרחו לק רוגיפב הקל

 .הילע רזופ אל שק וליפאש ,הקלחה ןוטבה תפצר

 הרוצב ארונה רוקהמ יתלבס .לד היה ישובלו זע היה םסאב רוקה

 םייחב תחא םעפ דוע םמחתהל :דחא םולח קר יל ראשנו הדירחמ

 רדח זעה רוקה .ילרוגב הלעי המ יל תפכא היה אל ,ןכמ רחאלו

 .תולילב יתנשיש העשב םג קספה אלל תורומרמצמ יתלבסו ייתומצעל

 םיארונ םייזיפ םייוניע הלא ויה !םלועל ינממ חכשיי אל הזה לבסה
 ריוואב ואפק סוכב םימהש ,ךכ ידכ דע רוקה רבגתה הלילב .רתויב

 .איפקמה

 ףסכ הברה ול ונמליש ,םייעובש־עובש ךשמב רכיא ותוא לצא וניהש
 וניא אוהו וב זחא דחפהש ונל רמא ןכמ רחאל .דועו דוע שרד אוהו

 היה אל ,דימא םדא היהש ןוויכמ .ונאיבחהלו ןכתסהל דוע ןכומ

 תרגסמב ודמעמש ,שרחה ונב ,תאז תמועל .וניתונתמל קוקז

 תומרע ךותב ונאיבחהלו ןכתסהל ןכומ היה ,תוחנ היה תיתחפשמה

 .ץוחבש תחשה

 .הידליו םתב ,םינקז ינש הבו החפשמ האבחתה ונרותסמ םוקמל ךומס

 ידי לע תוומל וקנחנ םה :םלרוגב הלע המ ונעמש תומולאה ןיבמ
 .םפסכ לשב (יניארקואה) םאיבחמ
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 (שרח ותויהב) םר לוקב ונילא רבדמ היה ונתוא ריתסהש רכיאה ןב

 ותחפשמ ינבו תויה .וירבד תא עומשל ולכי יכ ,דואמ ונתוא דיחפה הזו

 .לכוא םילבקמ ונייה אל תובורק םיתעל ,ונמויק לע ועדי אל

 יתש תחשה תומולאל תחתמ ונבכששכ ונעמש הרות תחמשל ךומס

 תבה תא וגרהש תעמש" :ןהירבד ויה ולאו ןהיניב תוחחושמ םישנ

 "?ןאריהאמ חקורה לש

 ,יתעדב הלע אל !היח דוע ינא ירה ?םואתפ המ :יבלב יתבשח הליחתב

 הדוד םע התוא ואיצוהש ורפיסו וכישמה םה לבא ,יתוחאב רבודמש

 םינמרגב םיקבאנ םהש ךותו ,םהלש רותסמה םוקממ הדוד ןבו

 .םגרוהלו םהב תוריל םינמרגה ףוסבל וחילצה םיניכסב

 :יצחו עשת ןב זא היהש ,ידוד ןב רמא וזה הרמה העידיה ירחא

 וליאו ..."לכה םייסלו תחשה תומרע תא תיצהל וישכע ונלוכי םצעב"

 הקזח תימצע הנגה תלוכיו תואיצמה תסיפתל שוח הל היהש ,יתדוד

 ךל שי ןיידעו ריעצ דלי התא ,ןובשחב אב אל הז" :ול הרמא ,דחוימב
 ".הווקת

 ,קנלבו ,ללכו ללכ ןוזמ ונלביק אלו םימי השולש ךשמב םש ונראשנ

 רכיאב רכזנ אוה .רחא םוקמ שפחל טילחה ,ןמזה לכ ונמע היהש

 ריתסהל ןכומ היהו ,ק׳צובמלג רפכב רגש ןיש׳צמוט בלסידלו ומשש

 .ונלש תחקרמה תיבב םעפ ונתוא הארש רכזנ יכ ,יתואו ימא תא

 ומא םע דחי יחש ,שמחו םישולש ןב קוור היה הז יניארקוא רכיא

 תפרו רודזורפ ,לודג רדח ללכ םתיב .דימא םדאל בשחנו ,הנילואפ

 לש בחורב רוב רכיאה רפח תפרה ךותב .תחא גג תרוק תחת תאז לכו

 ןב ,יתדוד ,ימא ונבכש הז שק עצמ לעו שקב ותוא דפיר ,תוטימ יתש

 הגרדמה לע בשי וללה םישדוחה לכ ךשמבש קנלב ןכו ,ינאו ידוד

 .רובל הסינכב

 .15.4.1944 דעו 1943 תוכוסמ ,םימימת םישדוח העשת וניהש הז אובחמב

 ויה אל החפשמב .רכיאה לש וסוס דמע וילעש הסכמ היה רובה לע

 ללכ ךרדב ונישלהש ולא ויה םידליהש םושמ ,רידא ןורתי היה הזו םידלי

 םיאיצומ םינמרגה ויה זאו ,םייוגה לצא ואבחוהש םידוהיה לע תונוטלשל

 .יוגה תא םגו ידוהיה תא גרוהל

 הייסנכב לבג אוהו לודג היה הינ׳זיזיב ונתיב תא ףיקהש ירפה יצע ןג
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 ונתיבב רקבל גהונ היה הז רמוכ .ילותקה ינלופה רמוכה לש ותיבבו

 יגח ןמזב ,ונתיבב ודבעש תורזועל השלוח ול התיה .תובורק םיתעל

 ןמזב םג ךישמה הלא וירוקיב תאו ונלצא לוכאל רתסב אב היה םוצה
 וניטישכת תא הז רמוכל ריבעהל יבא טילחה ,ונמזב .המחלמה

 רומשיש תנמ לע ,םיפסונה ךרעה ירבדו תוורפה תא ,ןכו וניחיטשו

 תא הלילב ריבעהל ול יתרזע ינאו ,המחלמה ףוס דע ונרובע םהילע

 .תפתושמה רדגה ךרד ותיב לא וללה םיצפחה

 תפרב ,רובב ,ונלש ןורחאה אובחמב ונרתתסהשכ ,1943־44 ףרוחב

 אלו טלחומ םיעצמא רסוח לש בצמל ונעגה ,יניארקואה רכיאה לש
 לבקל ידכ רמוכל תשגל ונתוא ץליא הז בצמ .רוכמל המ רתוי ונל היה

 אוה רכיאה םע ךכ לע ונרבידשכ .הריכמל ךרע ירבד רפסמ ונממ

 ותוא יתעגרה ."הז רמוכמ םג דחופ ינא" :רמאו דבכ ששח עיבה

 .ונרותסמ םוקמ תא ול הלגא אלש יאנתב ,רמוכל שגאש טלחוהו

 לש תיבה תרזועשו ,חרי אלל הליל היהי ובש רקו םושג םויל וניכיח
 ירוקיבל ליגר רמוכהש לכל עודי היה ןכ ומכ .השפוחב היהת רמוכה

 םיקוקז ויהש הלא תא רקבל ,תובורק םיתעל ,תולילב ארקנו עתפ

 .המודכו יודיוול

 .רמוכה לש ותיבל רכיאה תייוולב יתשגינ ,םיאתמה הלילה ןמדזהשכ

 ירחא 5:00 העשב רבכ טלחומ ךשוח ררשו ףרוחה תפוקת וז התיה
 יתקפדו חתפב יתדמע ינאו ,תיבל ץוחמ אבחתה רכיאה .םיירהצה

 להקריא ,םייחב דוע תא המ" :רמוכה קעצ תלדה חתפיה םע .תלדה לע

 םש היה אלו ותיבל יתסנכנ ."?ךל רוזעל לכוא המב ,תנודלי יסנכית

 סינכה ,רדחב רואה תא הביכ ,תותלדה לכ תא רגס אוה .ודבלמ שיא
 ןכסמה אבאה ךלה ךיא" :למלמ ןמז ותוא לכו תיבה ןילקרטל יתוא

 ןיידע איה םאה ,ךמא םולש המ .ילש תמא דידי היה אוה ?ךלש

 עדויש והשימ םייק ןיידעש יתבשח יכ ,ןכש רמול יתטלחה "?םייחב

 תיארנ תא ךיאו ?תותשל וא לוכאל יצרתה" :ףיסוה אוה .ץוחב יילע
 הניבגו הלודג היינמחל יל ןתנ אוה ."!הקורי תא המכ ,ילש הנכסמ

 יתיצר אל יכ ,הלילשב יתינע ."?ץחרתהל םג הצור תא ילוא" :רמאו
 לככ ךל רוזעל ןכומ ינא" :רמא אוה זאו רתוימ ןמז ולצא בכעתהל

 ףיסוה םג אוה .יבא םע הנכה ותודידי תא שיגדהו רזחו ",יתלוכי
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 ידוד ןבו ידוד םע דחי ,הרתתסהש יתוחא החצרנ דציכ יל רפיסו

 ונמע רתתסהש גרבדנז לש ותיב הז היה .הייסנכל לוממש תיבב

 יפל ,םלועל םינלופ יכ םיניארקוא ויה םינישלמהש שיגדה אוה .רעיב

 םג םה םיניארקואה ...וזכ תוזבנ תושעל םילגוסמ ויה אל ,ותעד

 ,,?תרתתסמ תא הפיא" :לאשו ףיסוה אוה .דחוימב םיירזכא םישנא

 הז" :ביגה ךכ לע ".לכוא ונל םיאיבמ םיניארקואהו" :ול יתינע "רעיב"

 ".ינלופ אצוממ יאדווב םה ,רזומ

 ןוויכמו ךרע יצפח רפסמ ול ונרבעה ונמזבש ,ול יתרכזה הז בלשב

 הלא םיצפח רוכמל םיצלאנ ונא ,רומח רוסחממ התע םילבוס ונאש

 וא ,ןועש ןוגכ םיטישכת המכ ונממ יתשקיב .םייחב ראשיהל ידכ

 עגרבש ,תרכוז ינא .ותושרב ואצמנש בהזה תועבטמ לש ןטק רפסמ

 ,ונלש םיחרואה רדחמ חיטשה תא יתיאר ,ותיבל יתסנכנשכ ןושארה

 .ריקה לע םש יולת

 ,ילש הנכסמ תנודלי" :ריעהו ייחל תא תונידעב רמוכה ףטיל הז עגרב

 ךל ומרגו ךתעדמ ךתוא ואיצוה תורצהש הארנכ ,ילש הללמוא שפנ

 םיאצמנ אלו םירבד יל תרבעה אל םעפ ףא תא .טלחומ לובלבל

 יתבשח עגר ותואב ".םכלש םעפ ויהש םהשלכ םיצפח יתושרב

 םיעוזעזה דחא הז היה .יילע ךשח ימלוע לכו יתוא ףקות ץבשהש

 רדחה תרקתש יתשגרה .האושה תפוקתב יילע ורבעש רתויב םישקה

 התבזכאל המוד התיה ינתזחאש הבזכאהו ,יילע תטטומתמ וליאכ

 הלוכי ינניא םויה דע .הבוהא ידי לע הבזענש ןויריהב הרענ לש

 תמא דידי ,םיהולאה שיא היה הז .הזה עגרה לש ובאכ תא קוחמל

 תועובש השולש ךשמב ותוא ונרתסה ,אלמ ןומא וב ונתנש ,יבא לש

 ולגוה הביבסב םירמכה ראש לכו רוזאה תא ושבכ םיטייבוסהשכ

 ?וזכ העשב ול דיגהל יתלוכי המו !הלבנ וזיא .ריביסל

 ןיחבה ץוחב יל ןיתמהש רכיאה .םוקמה תא יתבזעו הפ יתיצפ אל

 יתרפיסשכ "?ול תרמא המ" :יתוא לאשו תוקיר םיידיב יתאציש ךכב

 הנוכנה הבוגתה התיה וזש בשח אוה וירקש לע יתבגה אלש ול
 םושמ ,ןיינעה תולשלתשה לכ תא ול יתרפיס אלש רורב .המכחהו

 - תישונא אל ךכ לכ הרוצב גהנתהל לוכי רמוכש רפסל יתדחפש

 .אמגוד ונממ חקי אל טושפ רכיאש עודמ זא ,ךכ גהונ רמוכ םא ירהש
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 רורב .הביבסב ורגש םירכיאה לע תערכמ העפשה התיה םירמכל

 ונב דגב ,המחלמה ינפל ונדידי היהש ,רמוכהש ול תולגל יתלוכי אלש
 ונסחוא ונלש םיצפחהש רכיאל יתרבסה .ויתויוביוחמ לכמ רענתהו
 .וב ןיחביו ותיב חתפל ץוחמ אציי רמוכהש יתיצר אלו ףתרמה ךותב

 ותיבל יתרזח ,,.וילע תצחל אלש בוט ,רדסב לכה" :רמא קדלו לבא

 יתחלצה אלש הל יתרמא .ימאל םג תמאה תא תולגל אל יתטלחהו

 .תיבב רמוכה תא אוצמל

 ונוריתסהש םישנאה לש רדהנה םסחי תא ראתל ,םויה ,יל השק

 עוריאו ,רתויב םישק םינמז םתא דחי ונרבע .(ומאו ןבה) םתיבב
 םילייח ועיגה ,1944 לירפאב דחאב .דחוימב יל רוכז םיבר ינימ דחא

 סוסל תיסורב רמוא לייח יתעמש" :רמאו רובל שגינ רימידלוו ,םיסור
 יכ תאצל ןמזה עיגה אל ןיידע לבא" ,ףיסוהו ,?להוצ התא המל׳ :ולש

 ינא" :רמא קנלב ךא ונילא םינווכמ וירבדש ונבה ."דואמ ןכוסמ הז

 תחנא ונחנאנ ונלוכ ".יל הקיפסה ןאכ הבישיה ,ןאכמ חורבל בייח

 תוכיאל ומרת אל םיאנתהו השק יפוא לעב היה שיאה יכ ,החוור

 ,ונתוא ולכא םיניכה .ידימ םח ילוא ,םח םש היה .וניניב םיסחיה

 ונל ןתינ לכוא .תומצ זא יל ויה תורצה לכ לע ףסונ .רזע אל רבד םוש
 .תטלחומ הרוצב ןמזה לכ ךושח היה רובה לבא ,תקפסמ הדימב

 .ברעה תועשב ןיגוריסל קמור תאו יתוא האיצומ התיה תיבה תלעב

 הרתיוו הלעמל תאצל המצעל התשרה אל ימא וזה הפוקתה לכ ךשמב

 .יתבוטל ,וז התוכז לע

 .דחא דעצ וליפא עוספל הלכי אלו טעמכ ימא ,ישפוחל ונתאצ םע

 התיה תיבה תלעב ,ליעל רומאכו הפוקת התוא לכ ונייח וזה תופיפצב

 .תיבב הטימב התא ןושיל ידוד ןבל וא יל םעפ ידימ תרשפאמ

 ,םשקובמ לכ תא םהל ןתונ היהו םינמרגהמ תוומ דחפ דחפ רכיאה

 ,הנטק תחא הלגע קר ול הראשנו תורפה תא ,סוסה תא םהל ןתנ ךכו

 .ונרתתסה וכותבש רובה לעמ הדמעש
 ונל ץעי ,םיסורה ואבו םינמרגה ובזעשכ ,1944 לירפאב דחאב ,רוכזכ

 ידי לע ורתוכ םינמרגה .רובהמ תאצל אלו טעמ ןיתמהל בלסידלו
 םהיתוחוכל רבחתהל ידכ ,תיזחה וק תא רובעל םיחרכומ ויהו םיסורה

 תוירי ועמשנ אל רפכל םיסורה תוחוכה וסנכנשכ .ףרועב וראשנש
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 םיגוסנה םינמרגה תוחוכהשכ ,לירפאב העבשב ,תאז תמועל ,ללכ

 םג םהיניבו םיבר םדא ינב וגרהנ ובש ,ברק חקלתה תיזחה תא וצח

 ידי לע וחצרנו תינשב םיסורה תסינכ םע םאובחממ ואציש םידוהי
 .תימוקמה תיניארקואה הייסולכואה

 וצר םהמ המכו םיפייע רבכ םינמרגה ויה ןורחאה ברקה ךלהמב

 ונתוא איבחהש רכיאה לש תפרל וסנכנ םה .המחלמהמ קמחתהל

 הסכמ לע ךרוד םהמ דחא היה ול .םהיסוס תא םג םתא ואיבהו

 לש ולוק תא יתעמשש ,ינרוכז .ונילע לפונ היה יאדווב ,אובחמה

 הנע ינמרגהו ,,?המוקמב ראשיהל הלגעה הלוכי םאה" :לאוש ונליצמ

 ".ןכ" :ול

 ויה םא ירהש ,לכה תא וירוחאמ ריאשהו בלסידלו חרב ןכמ רחאל

 רובב ונראשנ ךכו .םוקמה לע ותוא םיגרוה ויה ,םש ונתוא םיספות

 וענמנ םה .ונילעמ םינמרגהו הטמל ונחנאשכ ,םיפוצר םימי העבש

 יינזואב םידהדהמ םויה דע .םסאב ןולל וראשנו םיתבה ךותב ןושילמ

 ,ינא תרכוז .וללה םילייחה לש םהיתומישנו םהיתוריחנ תולוק

 ןמזמ יתייה ינבו יתשא אלמלא" :ינשל שחול םהמ דחא יתעמשש

 ".הזה רוראה חרזמהו םיסורה ,םיניארקואה לכמ יל סאמנ .חרוב

 ,דלוקוש תואלבט המכו ןוזמ תויראש קר ונל ורתונ םימי העבש רובעכ

 ,הנושארה םעפב םוקמה תא ובזע םינמרגהש רחאל ונל קרז רכיאהש

 .םהמ ןתוא לביקש הארנכו

 אלל לעתשה ,ןשיע אוה יכ ,לירפאב דחאב רבכ קנלב בזע ,ונלזמל

 ונשגפ אל ישפוחל ונאציש ירחא .ןיטולחל תונלבס רסח היהו הקספה

 .םייחב ראשנו לצינש ונעמש ךא ,םלועמ ותוא

 רפכה ףרשנ םינמרגל םיסורה ןיב תוברק לש םיימוי רחאל

 ויה תוגגה יכ ,הלקנ לע וקלדנ רפכה יתב .וניהש ובש ,ק׳צובמלג

 םיזע ויה ותביבסבו רפכב וללוחתהש תוברקה .שקב םיסוכמ

 לכב תעגל ודחפ םינמרגה .תושויטקה ירימו תוצצפההמ ונלבסו

 .ריוואהמ החנצהב ולביק םנוזמ לכ תאו םיתבב ואצמש לכאמ רבד

 אל תימוקמה הייסולכואהש ןוויכמ ,םיקדצומ ויה םהיתוששח

 לש ירזכאה םסחי לשב םהיפלכ דחוימב יתודידי סחי הניגפה

 הפרשמ לצינ ותיבש ךכב ןימאה ונלש רכיאה .הילא םישבוכה
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 .ונילע רמשש הז אוה םיהולא יכ ,םוקמב ונתוהש תוכזב

 החירב וז התיה םאה .םימי העבשכ תופיצרב יתנשי תוצצפהה ןמזב

 ?תואיצמהמ

 דחאב ינריעהל התסינ ימא .וז ךרדב תאז ןיבהל הסנמ ינא ,םויה

 םינמרגהש יתעמש יכ ,שבלתהל ךירצ" :הרמואב הלאה םימיה
 ,תוקד תונתוכ קר ונשבל רובה ךותב ".םסאה תא ףורשל םינווכתמ

 ונלוכי אל) הליל תעש תעכש ,הרמא ימא .םינפב דואמ םח היה יכ

 תא תיצהל םינווכתמ םינמרגהו (הלילל םוי ןיב ןיחבהל םעפ ףא

 ,ונשבלתה .ןוזמה תחנצה םוקמ תא םינוריוואל ריאהל ידכ ,תיבה

 ופוסב ?ףרשנ תיבהשכ םישובל תויהל ונילע םאה ?המ ליבשב יתיהתו

 .תיבה תא ותיצה אל םה רבד לש

 ,הלחתהב .ונרתתסה וכותבש רובה ךותל ריווא סינכהל היה לק אל

 לש םיריעצה ויסוס ודמע חתפה דיל יכ ,החותפ התיה רובל הסינכה

 וילאש דומעה תא ךשמו םיסוסה דחא ןבצעתה תחא םעפ .רכיאה

 היהש ,רוב רעפנ המדאבו ומוקממ רקענ דומעה .לבחב רושק היה

 .וניהש ובש רובל דואמ בורק

 .תאז השע אל אוה ךא ,הז חתפ רוגסיש רכיאהמ ונשקיב םיתעל

 קר התוא ונמסחו החותפ רובל הסינכה תא ונראשה ללכ ךרדב

 רפכב רידנ היהש רבד ,תברקתמ תינוכמ וא דושח שער ונעמששכ

 רובה לעמ ובכש םינמרגה ,יתרכזה רבכש יפכ .וללה םינמזב ,הזה
 דיחיה ריוואה רוקמו ,שקבו שרקב הסוכמ התיהש ,הסינכה לעמו

 .ומוקממ דומעה תאיצימ האצותכ רצונש חתפ ותוא היה רובל

 ונא .םיניארקואה ידיל םידוהי תרגסה לע ונעמש ןמז ותוא לכ ךשמב

 ךירעהל ןתינ הנילואפ ומאו רימידלו לש םתרובג תאו ונרגסוה אל

 העשת ךשמב .תוומל ץרחנ םידוהי ליצמ לש ולרוגש ,םיניבמ םא קר
 םושנל ידכ תפרה לא תאצל ונל רשפאו ןוזמל רכיאה ונל גאד םישדוח

 .רחא רפכב ונליצמ ונרובע הנק לכואה תא ."חצ" ריווא

 הנילואפו השק הלחמב יתילח ,רובב יתייה םהב םישדוח רפסמ רחאל

 יתויהב ,תעכ .ינמרג אפורל הארקו התיבבש הטימל יתוא התלעה
 הקוקז ינאש ןעטש אפורה לש ותנובת תא ךירעהל ינא הלוכי ,האפור
 .םילוחה תיבל ינריבעהל הבריס הנילואפ לבא ,העונתלו חצ ריוואל
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 וא םמוחמה רונתה דיל ןושיל תיבה ילעב ונל ורשפא תודחא םימעפ

 ונל ונתינ םג ןמזה ךשמב .הנילואפ םע ,ןיגוריסל קמורלו יל ,הטימב

 תונכשה תחא השגינ תויונמדזהה תחאב .ץחרתהל תויונמדזה רפסמ

 חיסהל ידכ הנווכב ןולח הרבשו הססיה אל הנילואפ .תפרה ןוויכל

 הרקמב םהייחל תפקשנה הנכסהו תוששחה תורמל .הבל תמושת תא

 .ונריתסהל ומאו רכיאה וכישמה ונאובחמ יוליג לש

 ונל ורזעש הפמ ףאו םינותיע ןיש׳צמוט ונל קפיס הפוקתה לכ ךשמב

 ומסרפ אל םינמרגהש תורמל .תיחרזמה תיזחב הרוקה תא ןיבהל

 תיסורה תיזחהש ןיבהל היה ןתינ ,םתגיסנ רבדב תמאה תא דימת
 .תמדקתמ

 ונאצי ונחנאו תינשב םיסורה ועיגה ,1944 לירפא עצמאב ,רומאכ

 קו׳צבמולגמ ונתוא הוויל ,ונליצהש רכיאה ,ןיש׳צמוט .ונאובחממ

 התיה התיבה הבישה .ונייח לכ וב ונייחש ןשיה תיבל ,הינ׳זיזיל

 ,תודשה יבחרב םירוזפ םיגורה תואמ וניאר ךרדב .הבוצע ,תיגארט

 .םינמרג םילייח לש תובר תופוג דחוימבו םיסור םילייח לש תופוג

 םבורו דבלב םיעברא םייחב ורתונ םידוהיה הרייעה יבשות יפלא לכמ

 .הצרא ולע

 .םהה םימיב ונקלח תנמ ויהש תויושחרתהה לכ תא טרפל ןתינ אל

 :רפסל ינוצרב ושחרתהש תוערואמ ינש לבא

 אלא ,רתתסהל יתגהנ אל הפוקת התואב ועצובש תויצקאה בורב

 הינ׳זיזיב תיבב יתייה דועשכ ,תחא םעפ .םוקמהמ חורבל יתרחב

 :לאשו ונבלכ םע קחישש ינמרג לייח דמע ץוחבו ןגל ןולחהמ יתצפק

 ".יל הציברה אמא" :יתינע ינאו "?תחרוב תא המל ?תצפוק תא המל"

 יתעגהו ,יתחרב ".םיצעה ןיב ירתתסתו ןגה ךותל יחרבת" :רמא אוהו

 .םיכסה ףוסבל ךא ינלבקל הליחתב הצר אלש הביבסה ירכיאמ דחאל

 ויה ובש םוי־םוי יכרוצל רדח ,דחא דצב :ךכ םייונב ויה רפכב םיתבה

 ,ינש דצבו ,האובתהו לכואה ןסחמו םיזוורבה ,תלוגנרתה ,רכיאה

 תושורפ ויה הבחרה הטימה לע וכותבש ,םיגחו םיבוט םימי לש רדח

 ,םישודק לש תונומת םייולת ויה תוריקה לעו תולודג תונבל תוירכ

 ,רכיאה יתוא ריתסה הזה רדחה ךותב .ריק חיטש םג םימעפלו םיבלצ

 .םויה לכ ךשמב
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 ןדוי״כ ,ןיידע ,זרכוה אל ונלש רוזאהשכ ,הרק יתרפיס וילעש עוריאה
 ךשמבו ,רקובב 08:00־ב תיבהמ יתחרב .תויצקא וב ועצבתה ךא ,"ןייר

 ,דחוימב ,ותוא יתכרעה .הליל ריס םגו לכוא רכיאה יל איבה םויה

 תא ,ןבומכ ,קילדה אל אוה ברעב .תונוטלשל יתוא רסמ אלש םושמ
 תא" :יל רמא ךכ רחאו תונולחה לע םיסירת ויה אל יכ ,רדחב רואה

 יזוזת אלש בטומו דואמ ןכוסמ ץוחב יכ ,ןאכ ןושיל ךישמהל הלוכי

 ץוחבו ברעב 8:00 התיה העשה ,הטימה הצק לע יתבשייתה ״.הפמ

 םש ,רוחאמ יתוא ספות והשימש יתשגרה עתפל .טלחומ ךשוח היה
 "!הלימ ירמאת לאו יקתשת" :רמואו יפ תא םתוס ,יינפ לע וידי

 ?יירוחאמ ,טקשב ינמרג בנגתמ םואתפ המ .תוומ דחפ יתדחפו יתלהבנ

 עיפוה ןינמ יתעדב תולעהל יתלוכי אלש םושמ ,ליהבמ עגר הז היה
 .שיאה

 אצמנ רבכ ינא ,הלימ ירמאת לא" :טקשב רמא והשימו יתבבותסה

 המלש הממי ךשמב ריקהו תוירכה ןיב בכש שיאה ".םויה לכ ןאכ

 ,הביבסב דבעש סדנהמ ,ידוהי היה הז .יתשגרהש ילבמ ,רדחב יתא היהו

 ךכ לע יל רפיס אוה .ןוסדה היה ומשו ,ש״ייו הריבל תשורח תיבב
 המ לכ לכא אוה .ירמגל ךושח היה יכ ויתיאר אל .רחואמ רתוי

 ,יתבריס ".ןכוסמ השענ םוקמה יכ חרבנ יאוב" :רמאו רכיאה יל איבהש

 יאוב ,םיחרוב אל םא" :רמא אוה זאו ,חוטב יד םוקמהש יבשוחב

 ,ןיטולחל ךכל יתבריסו הרשע־שמח תב קר יתייה ינא ".הבהא השענ

 תאפמ הקעצ לוק םיקהל לכוא אלש ועדויב ולש לע דמע שיאה לבא

 "?תא המכ תב" :לאש אוהו וילע ייתומצ ולפנ הז עגרב .הנכסה

 לעמ רבכ ינא .ידימ הריעצ תמאב תא" :רמא אוה ול יתינעשכ

 יל רפיס אוה ,רבד לש ופוסב "?הלילה לכ השענ המ זא ,םיעבראל

 יבתכמ״ו "קומא" גיווצ ןפטס לש תולבונה ןכות תא הלילה לכ ךשמב

 ."העודי אל השיאמ הבהא

 וארנ אל םהו הלאה םירופיסה תא יתארקו יתשפיח המחלמה ירחא

 .הלילה ותואמ יל רוכז היהש יפכ ,ןיינעמ הכ ןונגסב םיבותכ יל

 וניחבי ןפ שארה תא םירהל ונדחפ יכ ,הפצרה לע הלילה לכ ונבכש

 רמא ןוסדה ,החירזה תעב ,רקוב תונפל 04:00 העשה תוביבסב .ונב

 תורמל ".ךתוארל קקותשא ייח לכ" :יתינע ינאו תכלל בייח אוהש יל
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 יתלאש .ייח תבהא אוהש עגר ותואב יתבשח הריעצ ךכ לכ יתייהש

 תא תחא היינשל ריאהו בויחב הנע אוהו רורפג ותושרב שי םא ותוא

 .ןולחה ךרד אצי אוהו ויתקשנו ודיב ויתשפת תושגרתה בורמ .וינפ

 רחאלש יל ורפיס .גפ אל ןיידע ומסק יכ ,המחלמה רחאל ויתשפיח

 .יתימאה ומש היה אל ןוסדהש ןכתייו ,ובלב םוממ רטפנ אוה המחלמה

 יתלבוהו יתשפתנ הינ׳זיזיב ועצבתהש תויצקאה תחאב

 יתבב ורבע םיניארקואה .םיימוי ךשמב םש יתיהש ."ץלפגלשמוא״ל

 םירקנובב ,המדאל תחתמ םישופיח וכרע ,וטטיח ,הביבסב םידוהיה

 .הייריעה ינפלש הבחרל ובחס ואצמש הלא לכ תאו ונבנש םינסחמבו

 וכב םעפ ידימו םהיניב וקחישש םידלי לש בר רפסמ םוקמל ולבוה

 .ןוטבה תפצר לע ןושיל ובכש םידליה בור ,הלילב .םיבער םהש וקעצו

 ונעיסהל ויה םירומא הנממש ,תבכרה תנחתל ונוליבוה םיימוי םותב

 .תירבקמ התיה הנומתה לכ .הדמשהה תונחמל

 ישוקבש ,וזכ תופיפצבו תונולח אלל תומהב לש תונורקב ונתוא וסחד

 וליפא ינאו טארנדויה ישנא תא םג ופריצ ףוסבל .דומעל היה רשפא

 חתפ ראשנ ןורקה תרקתב .בילטוגו רגרביימ :םהיתומש תא תרכוז

 ,עונל תבכרה הליחתה רשאכ .ןורקה ךותל ריוואה סנכנ וכרדש ןטק

 ךא ,הצוחה ץופקל םיריעצה דחא טילחה ,הנחתה תא הבזעש ירחא

 תחתמ וילגרשכ לפנ אוה ,הבר תוריהמב העסנ רבכ תבכרהש ןוויכמ

 זעה אל שיא הז ערואמ רחאל .וב ורי םינמרגה םירמושהו הילגלגל

 תרכומ התיה אלש ,תרגובמ השיאב ונתברקב ונחבה .הלעמל תולעל

 םישנאה בורש העשב ,התלמשב השובל ןיידע התיהש ,הרייעהמ יל

 ךרד ןורקהמ הצפק איה ,הנחתל ונברקתהשכ .ןותחת שובל קר ושבל

 תשרפנו ריוואב תפפועתמ התלמש תא יתיאר .גגב ונצרפש חתפה

 ונאש יתיאר קפואב .היירי לוק יתעמש אל המ םושמ .היירטמ ומכ

 ,ארונ יל וקיצה ןואמיצהו בערהש ןוויכמו ,בורכ הדשל םיברקתמ

 תובקעב ,ץופקל תוסנל יתטלחה ,יפ לא לכוא אב אלש םיימוי ירחא

 :םרמואב רבדה תא ינממ עונמל וסינ םירגובמה .השיאה לש התחלצה

 דחא ךא "?והשמ ךל הרקי םא ,המחלמה ירחא ,ךיירוהל רמאנ המ"

 הנחתל בורק היה הז ,הלעמל רבד לש ופוסב יתוא םירה םיריעצהמ

 הרירב יל הראשנ אל ץוחב הפושח רבכ יתייה רשאכו ,הטאה תבכרהו
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 ידגבב שובל ריעצ שיא לש ותברקב יתתחנ .ןורקהמ ץופקל אלא
 יביטקניטסניא ןפואבו ,דימ ורי םינמרגה .תבכרה יספ דיל דמעש ,דרש

 וקיספה עגר ותואב .קמחתהל הסינ אוהש תורמל ,שיאל יתקבדנ

 יתראשנ ינאו הכרדב הכישמה תבכרה יכ ,יתלצינ ךכו תוריל םינמרגה

 .תינלופ עדיו ,"השטיודסקלופ" היהש ררבתהש ,שיאה דיל הבחרה לע

 םיקוקז םהש ןוויכמ ,ריעה דיל הרגש ,ומאל תכלל יל עיצה אוה
 הרצק תכילה ירחא .רתוי רחואמ יילא ףרטצהל חיטבהו ,ןאצ תעורל

 יתייהו תויה ,םידגבב יתוא הדייצ איה .וזה הרכיאה לש התיבל יתעגה

 .םחל לוכאלו בלח תותשל יל הנתנ םגו ,דבלב ןותחת שובלב ןיידע

 ינאש יילע םיאורש םהינש וטילחה ,התיבה הנב עיגה רשאכ ,ברעב
 ינא תבייח ןכ לעו ,ןאצ תעור תויהל המיאתמ יניא ןכלו היידוהי

 רעיל דע ךרדהמ קלח יתוא תוולל בדנתה רוחבה .םתיב תא בוזעל

 הדיצ םחל תורכיכ יתש יל ןתנ אוה .הינ׳זיזיל רוזחל ךיא ינכירדהלו
 רתתסא םויבו ,הלילב םיכרדב עונאש יל ץעי אוה ךרדב ונתויהב .ךרדל

 .רעיה ךותב

 .םוקמהמ קלתסה ,תכלל ךרטצא וילאש ןוויכה לע עיבצהש רחאל

 :קועצל וליחתהש רעונ ינב תצובקב יתלקתנ תוקד רפסמ רובעכ

 ,םהיתוקעצ תא עמש ילש הוולמהש רחאמ ",היידוהי - הקבודי׳ז״

 ,בובל ריעל בורק היה םוקמה .יתיבל דע ינתוולל טילחהו רזח אוה

 היה אוה ,ונעסמ תא זרזל ידכ ,ןכלו הכורא התיה הינ׳זיזיל ךרדה

 ,םעפ ידימ םפילחמ ,הרכרכו סוס ךרדב ועסנש םירכיאהמ םירחמ

 יל הליג ,ונדרפנשכ .הינ׳זיזיל םימי רפסמ ךות עיגהל ונחלצה ךכו

 םש תא םג יל תולגל דחפ יכ ,קלוב ,יטרפה ומש תא קר ריעצה

 .ותולגל םינמרגה ינוחירכי ספתא םאש ,ששחמ ותחפשמ

 יתחלצה ינא .רצק ןמז קר הינ׳זיזיב וראשנ ינאו ימא האושה ירחא

 התיה .בוקטרו׳צב היסנמיגל לבקתהל ידכ תוניחבל ןנוכתהלו דומלל
 ונרבע היצאירטפרה תרגסמב .המחלמה םות ינפל הנש ,1944 תנש וז

 תורגבה תוניחבב יתדמע ,ףוסבל ,םשו ,'זדולל בוקטרו׳צמ ינאו ימא
 .האופרל רפס תיבל יתלבקתהו

 םיטנדוטס תצובק םע דחי יתעסנ ,׳זדולב האופרל תיטנדוטס יתויהב

 היורדזיזדימ ומשש םוקמל ,יטלבה םיה תפש לע שפונל
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 םיה תפש לע לייטל ונכלהשכ םיברעה דחאב .(^1£ס2¥2ס£01£)

 זאו ,לענה ךורש יל חתפנש ןוויכמ ,םידעצ רפסמ רוחאמ יתראשנ

 לייטל יאובת" :רמאו ידי תא חקל ,תרחא הצובקמ טנדוטס יילא שגינ

 תא" :יל רמאו בוחרה סנפ ןוויכל יתוא ךשמ אוה יתבריסשכו "?יתא

 רוחב ותוא הז היהש רבתסמ "!קלוב יל םיארוק ?יתוא תרכוז אל

 יפל יתוא ההיז אוה ,טנדוטס אוה םג וישכעו ונמזב יתוא ליצהש

 .ותחפשמ םש תא םג יל תולגל ןכומ היה התע .ילוק

 תיבב יידומיל תא יתמייס 1952־בו ,הצרא ונילע ינאו ימא ,ו950־ב

 ם״במר םילוחה תיבב יתרכה ילעב תא .םילשוריב האופרל רפסה

 המחלמה לכ תא הדרשש ןחלוש תפמ לע תרמוש ינא םויה דע .הפיחב

 םילכה תכרעממ ורתונש רומשל תרזועה החילצהש תוחלצ יתש לעו

 קמור ידוד ןב .הפטס ,יתוחא םשו ימש בותכ ןהילעו חספה גחל

 ןג ץוביקב םייח ,תושק םינש ןתוא לכב יתא דחי ורתתסהש ,יתדודו

 .םיקודה םירשק לע םמע תרמוש ינאו רשוא ייח לאומש
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 - רימידלו הנבו הנילואפ ,ןיש׳צמוט
 ונתוא וליצהש םיניארקואה
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 האושה ירחא

 1944 יאמ ,הקסלודופ הלקס
 .לובסל םגו שיגרהל תלגוסמ ינאו םייחב ןיידע ינא יכ ,תבתוכ ינא בוש

 .םתחירפב םידמועה ירפ יצע לש הדש לע הפיקשמ ינא ןולחל דעבמ

 תפקתשמ עקרבשכ ,תוחל עפושו ןנער אשדו קרי ידברמ לש הדש

 תפרש ידא לש חיר הלוע יפאב .םיביהרמה היעבצ ללשב העיקשה

 תועסונה תוינוכמה תריפצ ידה םיעיגמ יינזואלו תוינוכמהמ קלדה

 - העברא ,השולש ,םיינש ,דחא :לעמ םירבועה םיסוטמה שערו

 םיתבה תוגגל טעמכ םידומצ ,טא טא םיסט םינוריוואה .םלש קהל

 ןיעכ תורצוי היינשל תחאה תורבוחמה תוצצונהו תורופאה םהיפנכו

 ,ינשה רחא דחאה םימלענו םידרפנ םה ךכ רחאו ,ךורא דחא וק

 .תטלחומ הממד תררתשמ םואתפו

 לע ףיקשהלו ימצע ךותל בוש סנכתהל יל םירשפאמ הלא טקש יעגר

 הנבהו תורהבתה יעגרש יל היה המדנ םעפ אל .תנחוב ןיעב יתביבס

 םהבש ,םידחוימ םיבצמב וא תוחור תרעס ןמזב קר םירוק הז גוסמ

 .תקולחמב תויונשה תוטלחה לבקל ךירצו םיכרד תשרפ לע םיאצמנ

 ץצופתי ונבל ,עיגת תמאב (ו)״העושי״ו הדימבש ,יתבשח רורחשה ינפל

 לכוי אלש ךכ ,ןבאל ךופהיו השקתי אוה ךפהלש וא תושגרתה בורמ

 .המואמ שיגרהלו ביגהל דוע

 .יצאנה שוביכה תעב ,יזנכשא יוגיהב ,וז הלימב ונשמתשה - ״העושי״ .ו

 וסו



 תא ומדקי ךיא יתניימדו ,התיבה הרזחה יעגר תא םג יתיזח ינוימדב

 רעש .תישירחה םתרישב חרפו ףנע ,ץע לכ :ונתיבל הסינכב ונינפ

 תומדהו ,ומצעמ חתפיי ונתיב לש ףשפושמהו קיתעה דבכה ץעה
 היהיו תוביבחבו םוחב םעונב ונילא ךייחת חתפב ונמדקל היושעש

 בר ןמז הכחמה ,רתויב בורק םדאל קר ינייפואה ,בהוא ךויח הז

 .םירקי םיחרואל םיעוגעגבו

 רז וניאו רכומו רקי אוהש תיבה ןילקרטל ונסינכי םלענ םדא ותוא

 ,םוח ץעמ תויושעה תוטימה תודמוע וכותבש הנישה רדחב .רכונמו

 יחיראמ יושעה םומיחה רונת בצינו ,םיקוריה הפיטקה ייוסיכ םישורפ

 רדסו תוריקה לע תויולת תונומתה ,רטמומרטה ףקתשמ ןולחב .סרח

 .לכב ררוש יתפומ

 יתלוכי אל םלועמ יכ ,רדחה תא הריאמה ,תיששע תקלוד ןולחל רבעמ
 .טלחומ ךשוחב םדריהל

 םחה םדוקה םלועל ייעוגעג יכ ,ישאר תא ואלימ רשא תויזהה הלא
 .םיקזחו םיזע ויה ,יתלדג ינא ובו יירוה ויח ובש ,ןטקהו

 .םלוכ תא ונדביא אלה ?ונינפ תא לבקל םצעב לכוי ימ לבא

 ,תרדהנה רבעה תריוואל המינפ ונסינכי הז והשימ דציכ יתיאר ינוימדב

 תרגשל ,רקיעבו ,תבהואהו המחה החפשמה ןקב םיאלפנה םייחל

 .ןוסאה ינפלש םייחה

 עיגהל ידכ ,שפוחה תריוואבו לילקהו לולצה ריוואב ידש יתנמאה

 .ימימש רשואלו חור תוממורתהלו ,םישוח ןורכשל

 לע יתמקרו תויזהב ימצע תא יתקניפ ךכ .יתמלחו ימצעל יתניימד ךכ
 יתינב .שעמ רסוח לש םיכורא םימיב ,תויטסטנפ תואמגוד סבנק

 ופוסבו תיתילכת יתלבו תיתואיצמ יתלב ,ידיתע בצמ תנומת ימצעל

 ונה הזה םולחהש ןימאהל יתלחתה ףא ,הרכה־תתב ילוא ,רבד לש

 .המשגה רב

 םע יתשגפנו עתפל יתרצענ ,תירקמ ךרדבו הלא תוקדב ,הז עגרב

 ,ילש יחכונה "ינא״ה ןיבל ירבע ןיב הז שגפמו ,ילש םדוקה "ינא״ה
 וא לזמב ,הרקמ ךרדבש םילוצינה לכ)יל םימודו ינא עודמ יל ריהבה
 ועיגהו תפותהמ ודרשש (תישיא הפדעה יפל לכה ,לודגה לאה תרזעב

 ,"םירשואמ״ה ,הלא לכל המל ,(ןמויב יתבתכש יפכ)"לודגה עגר״ל
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 לודגו םלש והשמ לש עטקכ ,רומג יתלבכ הארנ הזה רורחשה עגר
 גניתונויזחב וילע ונמלחש

 ?ונרייצ תוינוימד תונומת ולא ?ונבשח םצעב המ ,ונייה םימימת המכ

 ?םיתמה תייחת שחרתתש ונמאה םאה ?חישמה אובל וניפיצ םאה

 ונכפהנ ,םיבשוחמו םייתואיצמ שעמ ישנא ונייה רבעבש ,םידוהיה ,ונא
 ךכל םרוגהש ןכתייו ,םייתואיצמ יתלב תונויזח ילעבלו םיינמלוחל

 .סנואמ ,םיכוראה הלטבה ישדוח ויה

 תא ,עבטה יקוח תא ,תואיצמה תסיפת תא ושטשט הלא תומולח
 לרוגה םע המלשה יאל ומרג םה .ירשפא יתלבל ירשפאה ןיב לובגה
 ןיא ,יפוס אוה ךיפה וניאש המ לכש ,הדבועה תא לבקל בוריסלו

 .םלועל הנתשי אל אוהו הרזח ונממ

 תובוחה ימוכס לכ תא ורכז רשא הרייעהמ םינוונחה לע תבשוח ינא
 וחכש אלש ,םולשתו םולשת לכ לש םיטרפה יטרפ תאו םירכיאה לש
 םידמול םיקרפ ולאו הריפת ינוקית רובע שורדל רשפא םימוכס ולא
 םהינפ עבמ תאו ףוגה תפש תא שרפל םג ועדי םה ."רדח״ב םהידלי
 תוביסנב לבא ,םיקפסה םע ןתמו אשמב םיחמומ ויהו תוחוקלה לכ לש
 תורמל ,ועט םלוכ ,דיתעל טבמב ךרוצ היהשכ ,ורצונש תושקה
 התיה אל הז דחוימ אשונב .שארמ הרורב התיה הארונה תיזחתהש
 הצור יניא .תויזהבו תומולחב ועשעתשה ןכלו ,ללכ תואיקב םהל
 ונייח ונלוכש אוה ,קפס לכל לעמ ,יל רורבש המ .ךכב רהרהל וליפא
 ונל רשפאש דיחיה יעצמאה ויה ולאה תומולחהו ,לואש ןמז לע
 אלל םירקבה תא ,ופלחש םייפוס ןיאהו םיקירה םימיה תא ריבעהל
 תומולחהש ךכל שי תובישח הזיא יכו .העיקש אלל םיברעה תאו החירז

 ?וזוגנ וללה

 םוניהיגב םימיה תרבעה לע ולקהש ,ךכב םדיקפת תא ואלימ םה ונמזב
 תועוב ומכ ,שפוחה לש ןושארה חורה בשמ םע וצפונ םהו .ארונה

 .הפישנב תוצפנתמה ןובס

 ויה אל אלימב יכ ,ושממתה אל הלא תומולחש ךכמ תבזכואמ יניא
 תרעטצמ יניאש ןייצל ינוצרב ,תאז םעו ,תואיצמה ןחבמב םידמוע
 ושבלו ודלונש יפכ ,דימת ידמע וראשיי םהו םתוא יתמלחש לע
 תורמל ,יונישל םינתינ אלו םיילותב דימת וראשיי ךכ ,טא־טא הרוצ
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 ,יל וקינעהש םסק יעגר לע תוזומל הדות תריסא ינא .ומשגתה אלש
 תאלעהו םימוסקה תודליה יפונ רוזחש ,תוינועבצה תונומתה לע

 לש שובלב שדחמ ןתשבלה (2).(1-[^ס£3) לואשה ןמ םיתמה תויומד

 ינפל תוכלהמו תורבדמ ,תוקחוצ ןתוארל יל הרשפא התומת ינב

 רהוצ יל חתפו ,תושקה תועשב ינשטנ אל ינוימדש לאל הדות .ייניע
 .טויסה ימיב הווקתל

 22.5.44 ,הקסלודופ הלקס

 שארה .הדבכ הקעומ אלמתמ הזחה תיב .תונקירו ןוממיש תשגרה

 אלל תלוברעמב וב םיבבותסמה תונויערו תובשחמ בורמ הטמ חנוצ

 ,ידבל תיבב תאצמנ ינא .תילולפא - ביבסמ הריוואה .ןכותו תילכת

 ןיידע תררוגתמ ימא .םיינישה אפור לצא לופיטב תאצמנ יתדוד יכ

 ,קמור לש םישערה םיעמשנ עקרב .תחקרמה תיבב תדבועו הינ׳זיזיב

 .ינואכיד חור בצמל יל םורגל לולעה רבד םוש םויה הרק אל םצעבו

 ?הבוצעה הריוואל הביסה םה םדקומה ךשוחהו םימשגה תדר ילוא

 שערה .ןכשה תיב לש קודסהו ירורפאה ריקה ףקשנ השמשל דעבמ

 תובבותסמ ייתובשחמ .גגהו תויגוגזה לע םשגה ףוטפטו דימתמה

 ינואכידל הביסה וזש הארנכ .התפסנש הינפטס יתוחא רכזל ביבסמ

 הנניא איהש ןימאהל תברסמ ינא .יתוא םיפטועה שואיילו ןוגיל ,ןכו

 .םימיה דחאב העיפומו תרזוח ,םיתעל ,התוא האור ינא ינוימדבו

 .ימא םע ךכ לע תרבדמ יניא

 ינא .רבמבונ שדוחבכ ,יוותס ריוואה גזמ ךא ,ביבאה תפוקת תעכ
 והז .השמשב עגופו ריוואב ףחרמה קורי ףנע האורו ןולחב תלכתסמ

 חורה ידי לע ףעוה ףנעהש תורמל .תובישח לכ אלל טועפ עוריא

 בוט היהי רחמו ביבאב תאצמנ יננהש יל חיכומ אוה ,תרדוקהו הרקה
 .רתוי

 .םיתמהו םוהתה ,ךשוחה תכלממ ,ןכו ,ינוויה לואשה לא - "מ^ם£8" 2.



 רבד ףוס

 רגסנ לגעמה

 בתכנש ינמוי תא םגרתל יתמייס הדובע לש םיכורא םישדוח רחאל

 תודוה תאזו תירבעל תינלופמ - הירחאל טעמו האושה תפוקתב

 םדא לש ותוחכונ אלל .הנינפ ,יתרבח לש הבידנהו הברה התרזעל

 תויווחב רכזיהלו םיטרפב רובנלו בושל תלגוסמ יתייה אל ,ידבל ,ףסונ

 הנינפ לש התוחכונ .ןמויה יפדב תראתמ ינא םתואש םישנאבו

 רוזחלמ יתעתרנ אלש ךכ ,ירובע תנעשמ וויה תיניינעה התוסחייתהו

 .םישק תונורכיז םתוא תא בושו בוש אורקלו

 םישימחמ הלעמל ינפל ובתכנש ,םיגשומו םילימ לש םחוכב שי םאה

 תרעסו הדרחה ?זא יתשחש םישוגירו תושוחת םתוא תא ררועל ,םינש

 תוקעומלו תושגרל ינוריזחה םוגרתה תכאלמל וולתהש תוחורה

 יב תטלוש ,הביטקפסורטרב .אובחמב יתוהש תעב ןהמ יתלבסש

 :האושה תפוקתב ,זא םג יתוא העינהש הקומעה השוחתה התוא

 .דורשל הקושתה

 ,תויחל תנמ לע קר אלו יסיסב יתייח טקניטסניא ךותמ אל ,דורשל

 ,חצה ריוואב בבותסהלו םדקתהל ,לוכאל ,בוהאל ,היישפוח תויהל

 םיצאנל תוארהל ."םתוא" חצנל קזחה ףחדה הז היה לכל לעמ אלא

 ןונגנמה ,םתושרל הדמעש תנמושמה חצרה תכרעמ לכ תורמלש

 לש ,גייס אלל ,הלועפה ףותישו ףתושמה ןונכתה ,ינטשהו ינדפקה

 והזו ונתמקנ יהוז .ונדרשו ,ונל ולכי אל םה - תימוקמה הייסולכואה

 התוויל וז הבשחמ .הארונה םתמיזמב ולשכנש הלא םה יכ ,וננוחצינ



 ינאו יתעד תא יתיניש אל םויכ םגו ,האושה תפוקת לכ ךשמב יתוא

 .וישכע םג - ינויגה וק ותואב תכמות

 הקד ילרוג היהי המ ללכ יל תפכא היה אל ,אובחמב יתרתתסהשכ

 אלו ידיב היהת הטילשהש היה רתויב בושחה ,רורחשה רחאל תחא

 םע דחי יתדרשו לזמה יל קחיש .םהירזועו םיצאנה ידי לע יל בתכות

 יתמייס ,האופר יתדמל .יידומילב ךישמאש ךכל הגאדש וז איהו ,ימא
 םיגשיהל יתעגהו ,םילשוריב האופרל רפסה תיב לש ןושארה רוזחמב

 .המידרמ האפורכ יעוצקמב םילטובמ יתלב

 אלו האושה תפוקת לע יתחפשמ ינב םע יתרביד אל תובר םינש

 הסומע יתייה .יילע רבעש המ לכ תא ,תחא הלימב ולו יתרכזה

 תיבה תודובעב ,תישיאה הריירקה תיינבב ,הדובעב ,םוי־םויה תודרטב

 אמש ,יתששחו ץראה ידילי םה יידליו ילעב .החפשמה תמקהבו

 אל וליאכ תיבב םייחה ולהנתה ,ןכלו םהינזואל ומעני אל םירבדה

 .רבד הרק

 יקלח תנמ תא יתיווח ,םיילמרונ םייח יחה ישפוח םדאכש ,רורב

 עשוהי ילעבב ,החפשמ ייחב יתכרבתנ לבא ,ליגרה ישונאה רעצב

 ,ןכו תחנו רשוא ,הבהא ייח היח ינא םמעש ,תידיעו רימא יידליבו

 ולדג יידלישכ .רתויב ברה רשואל רוקמה םנהש ,רודו ןר יידכנ ינשב
 יתומתי תא רתויב השק הרוצב שיגרהל יתלחתה ,תיבה תא ובזעו

 היה םנמא .םידעומהו םיגחה ויה ,דחוימב ,םירדוק .הנימב תדחוימה
 םידוד ינבו םיסיג ,םיחא םג ויה הלאל לבא ילשמ םירבח גוח יל

 ,תבשה תוליל ויה ,דחוימב ,םישק .דחיב גוגחלו חראתהל םהילא ואבש

 החורא תכרענ התיה ,תמצמוצמה ונתחפשמב ,רבעבש םושמ

 היתוארומו האושה .הב תופתתשמ ויה תותבסה םגש תיתחפשמ
 לע תועיפשמו ייניע דגנל ישחומ ןפואב תודמוע ,ינורכיזב תולוע

 םידמעמבו םידחוימ םיישונא םיבצמב רקיעב ,ייתובשחמו ייתושגר

 םילוח תיבב המידרמ האפורכ יתורישב .יתחפשמ ינבל םירושקה

 םיעוצפ םילייחב יתלפיט ,יאבצ םילוח תיב םג ונהש ,יתלשממ
 ונצרא ייחב תברועמ יננהש הדבועה םצעמ הלודג הוואג יתאלמתהו

 הז לכש יל היה המדנ םימעפל .יללכה ץמאמל ילש עוצקמב תמרותו

 .ןאכ ימויק םצע תא סנ לע יתילעה בושו בוש ,םולח אלא וניא



 ,לארשי תומחלמ לכב ביואב הרובגב ומחלש םילייחהמ יתלעפתה

 ־ירסחו םיתוחנ ,ונחנא ,ונייה האושה תפוקתב ןילופב רבעבש דועב

 םג ייניע דגנל ודמע האושה יעוריא .םהירזועו םיצאנה לומ לא עשי

 הנומת ,ירובע ,וז התיה .רימא ,וננב לש םיניצקה סרוק םויס סקטב

 .תיטסילאירוס

 םיוולמ םהשכ ,תישחומ הרוצב תפסונ םעפ ולעו ורזח ייתונורכיז

 אולמב ושגנתהו ,תובר םינש ינפל ומכ דחפו ןואכיד ,הלפשה תושגרב

 רימא תא יתיאר אל הפוקת התואב .תיוושכעה תואיצמב םתמצוע

 ודמע הרושב .ןיעידומ ןיצקכ יינפל דמע אוה עתפלו בר ןמז ךשמב

 דחא לכל תוגרדה תא דנע ,םמשב ארק דקפמהו דבלב רפסמ םילייח

 תמאב הז םאה :יבלב יתבשח .םהירוה ידי תא ץחלו םהמ דחאו

 יתניימדש ,תומולח םתוא לכ ומכ םולח דוע קר הז ילואו ?יל הרוק

 םעפה ,הארנכ ,התיה וז ?האושה תפוקתב ייניע דגנל יתיזחו ימצעל

 יניאש ,חור תוממורתה וז התיה .קפאתהל ילבמ יתיכב הבש הדיחיה

 .התומכ תרכוז

 הז עוריא ,םדוק רבכ יתרפיס וילע ןיטולחל הנוש עוריא יל רוכז

 םע דחי יתרתתסה תויצקאה תחאב .ןילופב ןיידע יתייהשכ שחרתה

 ןללגב אקווד ילואו תוביסנה תורמלו הביבסב רתויב עודיה "קידצה"

 לכה הרק עודמ" :זא ותוא יתלאש .הבושתב יתוא ריזחהל הסינ אוה

 "?וחצרנש םינושארה ויה םיקודאהו םיקידצה אקוודש ,ךכ

 ימ" :וליפא תינויגה יל העמשנ איה ונמזבו ,אובל הרחיא אל ותבושת

 לא םיכלוה ויה אל אלמלא ,םקלח תנמ היה ףסונ לבס הזיא עדוי

 ".׳יפוסה ןורתפ׳ה לש םינושארה םיבלשב ,םתומ

 יתעסנ ובש דחא ריהב םויב ותמצוע אולמב יילא רזח הזה רופיסה

 יבשל הירהנמ םיפוח החשמב ופתתשהש ,יידלי םע דחי הירהנל

 ןב ןכו ,תידיע ,יתבו ,רימא ,ינב לבא עובשב ונמדקהש ררבתה .ןויצ

 התיה תידיע .םהלשמ יטרפ החשמ םייקל וטילחה םייח ,םדוד

 תפשל ונתינוכמב ונאצי .םילייח זא ויה םינבהו תיעוצקמ תינייחש

 םינבה ועיגה המ ןמז רחאל .םהינפ תא לבקל ידכ ,ןויצ יבשב םיה

 םהינפל ךרדה לכ התחשש ונעט םינבה .ההמהמתה תידיע וליאו

 םיפוחה רמשמ תא קיעזה ,ילעב ,עשוהי .הלודג הגאדב ונאלמתה ונאו



 .שעוגה םיב ,אוושל ,התוא ושפיח הרטשמה תוריסו

 יתיהתו יתב תא יתדביאש יתדרח .קידצ ותוא ירבד יילא ובש עתפל

 .האושב דורשל ידכ יתישעש לודגה ץמאמל ,ללכב ,םעט היה םאה

 י׳זיו יול ומירפ ומכ םידבוכמ םירפוס ינש דציכ םואתפ יתנבה

 איה .תידיע הרזח המ ןמז רחאל .האושה רחאל ודבאתה יקסנישוק

 ,ןויצ יבש ףוחב קפתסהל םוקמבש ,הריהמ ךכ לכ תינייחש התיה

 .וכע לש הפוחל דע תוחשל הכישמה

 תודלות תא בותכל ונוצר תא ,ןר ,רוכבה ידכנ עיבה ,םינש שולש ינפל
 ,ןויצ תרשבמב ותיבב ותא יתבשי .ורפס תיבב הדובע תרגסמב ייח

 םיירהצה רחא תועשב ומייקתהש ,תוחישה ךלהמב .םשרו םשר אוהו

 ויניע .רתויב זכורמ היהו בר בשק יירבדל ינר בישקה ,תורחואמה
 ותוא יתלאששכו ,הלהב ךותמכ החוורל ורעפנ תורוחשה ,תולודגה

 םשל ,ימצעל ,זא יתבשח .דחפנו שערנ אוהש ,יל הנע ותשגרה יהמ

 ןוצרב יתשח .דואמ תבהוא יננהש ידליל בר הכ רעצ תמרוג ינא המ
 לבא ,היזיוולטה תא ליעפהלו הדילג תנמ ול שיגהל ,ררקמל תשגל זע

 .יתוא קבחמו יתוא םחנמ היה םיתעלו ,רפסל ךישמאש יב ריצפה ינר

 עדוי אל ינא .האושל ישילש רוד ינא :בתכ ייח תודלות לע ותדובעב

 ,ינוימד רופיס ומכ הזש יתבשח הלחתהבו האושה לע םולכ טעמכ

 וא םיזג ירדחב םירחא וגרה םישנאש ןימאהל השק .תוהלב םולח

 קר תואטגב תולחמו בערמ תומל םהל ונתנו תורוב ךותל םהב ורי

 היה לוכי אל רתויב ימיספהו רדוקה ןוימדה םג .םידוהי םהש ללגב

 השק .יתימא רופיסהש ןימאהל השק .שחרתהל דמועה תא תוזחל
 !הלאה תועווזה לכ תא םעפ הרבע תינכייח אתבס התואש ןימאהל

 דורשלו הז לכ תא רובעל ידכ לזמו המכח ,ץמוא הברה ךירצ יתעדל

 !אתבס ,ךל הדות .הנממ הברה יתדמל .יופש

 םישדוחה תעשתב עריאש המל רמולכ ,רופיסה לש ומויסל יתעגהשכ

 ןיש׳צמוט יניארקואה רכיאה ונל רפח דציכ וינזואב יתראית ,םינורחאה
 ,תושפנ שמח ,ונתוא וריתסה ומאו אוה דציכו תפרה ךותב רובה תא

 םלרוג - ונתוא ולגי םאש הדבועל םירע ויהש תורמל ,המדאל תחתמ
 .ונלרוגכ היהי

 םא יכ ,הזה יניארקואל לודג בוח בח ינאש בשוח ינא" :ינר רמא זאו
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 אב יתייה אל ינא םגו תדלונ התיה אל ימא ,ךתוא ליצמ היה אל אוה
 ינאו ,תאז רמאשכ םינש הרשע־תחא ןב קר היה אוה ".הזה םלועל

 .האושה לש הידגרטה לכ המולג הזה טפשמבש תבשוח

 םע יתעסנש ,ךכב לגעמה תא יתרגס (ו998־ב) םישדוח רפסמ ינפל
 רקבל (האושה תפוקתב יתא דחי רתתסהש) קמור ,ידוד ןבו ינב
 ,תחאה :הז עסמל ויה תורטמ יתש .התביבסבו יתדלומ תרייעב

 ,היינשהו ,תישחומ הרוצב םירבדה תא הארי יתחפשמ ינבמ והשימש

 רוציל היה ןתינ אל יטייבוסה רטשמה ןמזב ירהש ,יליצמ תא שפחל
 די״ב יתתנש תודעהו יתבתכש ןמויה תוכזב .םוקמה ינב םע רשק
 דיל םוקמה תא יתאצמ ,(םישנאה תומשב יתבקנ הב קרש) "םשו
 גגה תיילע וז .ינמוי בתכנ םג םשו גגה תיילעב יתרתתסה ובש ,םגאה
 רבכ יתוא ליצהש יניארקואה .הייסנכה תא תוארל היה ןתינ הנממש

 .ןילופב תעכ םירגה ,ותחפשמ ינב תא יתרתיא לבא םייחב היה אל
 .רכז רתונ אל לודגהו ראופמה תחקרמה תיבמו ונלש תיבהמ םג

 תחקרמה תיבמו ונממ ראשנש המ לכו םינש הנומש ינפל סרהנ תיבה
 הנממש ,ראבה םגו תרזועה ירוגמל שמישש ,רצחב ןטקה ןיינבה אוה
 תורבקה תיבב םג ונרקיב .זא ומכ שממ ,םויה דע םימ םיבאוש
 תובצמ םש ןיא .סינומ קחצי ,יבאו ,הינפטס ,יתוחא ורבקנ ובש ידוהיה
 רפע יבגר םוקמב רזיפ ,רימא ,ינב .והשלכ רחא ןמיס וא תומש ןיאו

 .םתמשנ יוליעל םיליהת יקוספ ארקו ונתניגמ ואבוהש



 ו 998 ,ינאו קמור - הינ׳זיזיל הרזחב

 תכלמ דמע ןמזה - הינ׳זיזיב תבכר תנחת

 ורס



 יתבתכ םג ובו ,תועובש השימחכ יתאבחתה ובש ,קריבז לש ותיבמ ףקשנה ףונה
 ינמוי תא

 (גגה תיילעו) קריבז לש תיבה

 ווו



 גגה תיילעל תסנכנ ינא

 גגה תיילעל הלוע קמור
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*• ** 

 ןהיכש רגרביימ לש) ,םלת לע םידמוע וראשנש ,םידיחיה םידוהיה יתבמ דחא
 (הטסטלא ןדוי רותב

 (םינש הנומשכ ינפל סרהנ תיבה)ונתיבל תונכשב הייסנכה

 ו ר 3



 ק׳צובמלג - םישדוח העבשכ ןיש׳צמוט לצא ונבשי ובש ,רפכל הסינכה טלש

 ונלש רותסמה םוקמל המודה ,תחש תמרע דיל ,רימא ,ינב
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 יליצמ רחא שופיחב ,ינא

 רותסמה היה ןאכ
 (ןיש׳צמוט לצא)

 תוורואל תחתמ

 וו5



 עשוהי ילעבו תידיע יתב ,רימא ינב - יתחפשמ

 רודו ןר - יידכנ םע ינא
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 (הטמל) תידיע יתב םעו (הלעמל) לארשי ינתח םע ,רודו ןר ,יידכנ

 וו7



 הליב וייח ףוס תא .םלועמ ןתחתה אל ןבה ןיש׳צמוט
 יתאצמ םיבורמ םישופיח ירחא .הירוטקיו ותוחא םע
 תא םילבקמש םה הלאו התדכנו התב ,היאצאצ תא

 .םלוע תומוא דיסח :ראותה
 יילא החלשנש ,ראותה תקנעה סקטל הנמזהה ןלהל

 .רפסה לש ותמיתח םע שממ

 םשו די
 זז1ז"
5 ¥^0 
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 דובכל
 סח־סינומ הנריא ר״ד
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 ,הטילחה םלועה תומוא ידיסח ןויצל הדעווהש ,ךתעידיל איבהל םיחמש וננה
 ,הילדמ ללוכ ,םלועה תומוא ידיסח ראות ל״נל קינעהל 14.5.2000 -ה םוימ התבישיב
 -דיב םלועה תומוא ידיסח ןגב רשא דובכה ריקב םשה תמישרל תוכזו דובכ תדועת

 .םשו

 סקט דעומ לע טילחת רשא איהו השרוב ונתורירגשל הדועתהו הילדמה חלשנ ונא
 .הליצמה תחפשמ םע םואיתב

 ,בר דובכבו הלועפה ףותיש לע הדותב

 לאידלפ יכדרמ ר״ד
 םלועה תומוא ידיסחל רודמה להנמ



 םיצמאמבו הכורא הפוקת ךשמב ונליצמ תא יתשפיח
 הלע אל יטסינומוקה שוגה לש רגסה ללגב ךא ,םיבורמ

 .החפשמה םע והשלכ רשק רשקל ידיב
 תא יתשגפ ק׳צובמולג רפכב ירוקיב תע 1988 תנשב
 תבותכל יתוא התנפהש ןישיצמוט לש ותדוד־תב
 רבעו ,םלועמ ןתחתה אל בלסידלו .ןילופב ותחפשמ
 םשו ןילופב ותוחא די־לע ררוגתהל הנילואפ ומא םע

 .68 ליגב תפחשמ רטפנ םג
 יתש ןה (ןבה לש ותב) הדכנו תבה - ותוחא יאצאצ
 םלועה תומוא ידיסח תוא ןהל קנעוי רשא םישנה

 ."םשו די" םעטמ

 רתוי ינא ,ורבעש םינשה תצורמבו רבעה לע יפיקשהב
 ותרובג ,בלה ץמוא תא הכירעמו הריקומ רתויו
 ושפנ םש רשא ,הז רכיא לש שפנה תוליצאו תדחוימה

 .תוידוהי תושפנ שמח ליצהל ידכ ופכב

 ויהש תוריעצ תורוחבמ םירחא םירופיסל האוושהב
 הנוש תויהל היה לוכי בצמה ,תטלחומ תולתבו יבצמב
 םעפ קרו תיתפומ תוגהנתה ןיגפה בלסידלו !ןיטולחל

 "!יל אשנהל יצרת ילוא ןאכמ יאצתשכ" :זמרב רמא

 ו977־ב ןילופב רטפנש ןישי׳צמוט רימידלו לש ורבק



 רטסנפ יבצ

 תודגנתה־ייולג
 הרובגו

 ץורפ זאמ ןאריחאב םיחקורה תוחפשמ יתשמ .2

 םהיתושנ) גרבנזורו םינומ הינשה םלועה תמחלמ

 .(הפיח י״ע םי תירקב םויכ ,תוחקור ןה ףא ,תויחא

 תוחפשמה ינבמ השלש "ןייר ןדוי" תזרכה זאמ ורתתסה

 י״ע תיבב ,יקסבוקיי׳צ םשב תינלופ החפשמ לצא ל״נה

 י צ י ר וא מ חקורה :הלא ויה .ןאריזואב רפסה תיב ןיגב

 הריעצה םתבו (ב ק ע י ) שוגאי ונב,גרבנזור

 .ה פט ס ,םינומ תחפשמ לש

 תיוולב םינמרג םש ועיפוה 194 3 רבוטקואב 16־ב

 םיאבה תא םתוארב תיבה ילעב .םייניארקוא םירטוש

 ךיא וארש םהו ,וראשנ םהידלי קרו וחרבו ולהבנ

 היענהשכ ,תיבה רצחל רתסה םוקממ ואצוה ל״גה תשלש

 םיחצורה לע ולפנתה גרבנזור חקורהו םינימ הפטס

 .דיב םיחצורה דחא תא העצפ הפטס הדליהו ,םיניכסב

 םהיתויוג ,םיחצורה םע קבאמ ךות םוקמב ורונ םתשלש

 .דחא רבקב ונמטנ םשו ידוהיה תורבקה תיבל ולביה

 ידע םשב גרבנזור ,בגהו םינומ ׳בגה יפמ רסמנ)

 .(ל״נה הייאר

 .א.מ תכירעב "תויולג לש הידפולקיצנא" תאצוה) "הביבסהו ןאריזוא רפס" ךותמ

 (1959 ,טאלבננט
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 הביבסהו ןאריזואב □׳שודקה תמישר
 םיניארקואהו םיצאנה םדא־ותיח ידיב תונושמ תותימו קנחו גרה ,הפירשב ודמשוהש

 (1941—1944) ד״שת—א״שת האושה תונשב

 <ד״יה תושפנ 2095)

 .באה יתכ גוזימ דימו תובוחרה רדפ יסל תיבל תיבמ הפורע המישרה
 .תומילש תומישרה ןיא סירסבה יבגלש יאדול בורק

 עצנאג רייא טקינייאראפ ןוא זיוה ףאנ זיוה זגלעטשעגפיונוצ זיא המישר יד
 .טעלפמאק זנשינ המישר יד זיא רעפרעד יד ןופ זא רעכיז טעמכ זיא־׳ס .ןטגיזעגזיוה

 ־םמ
 תושפנה

 ןמכיוב שרעה־ןרהא 1
 ,ותחפשפו ןמכיוב הדוהי־לאומש :םיאצאצו וינב

 םתבו (קנאלב בייל לש ותשא) קנלב ■ המילב

 8 קנאלב םייח היבא עיצנאס

 דירפ לדייז 2
 ותשא השפ .ויבבו ותשא דירם רזעלא :וינב

 עקלאוו .ענעהו ע־סעה !םהידליו רבגוי עסילב

 .דליו ותשא

 רזומ־טסור סוקראמ 3

 5 קענאילו אינוד ,אינוס :םהינבו אטסוג ותשא

 קוטשנידו הדוהי 4
 5 תב דועו .עיצלאפ ,השמ :םהינבו .הקבר ותשא

 ןייטשדלוג ןועמש 5

 םתבו (םעיזאב) עקלאס ותשא

 גרעבנלוה םהרבא 6
 :םהינבו ,עדלוג ותשא

 םנבו (ינברו) הרש ותשאו גרעבנלוה הימחנ

 .הרלק םתבו רענכעש לאוסש הלעב גרעבגלוה אנונ

 14 .יסאל .עינעשו ,עיזאד ,עקבייל ,לסאמ

 .(גרבנלוה הרש לש חא) רנגוו השפ

 .קוטשגיוו לעטאמ 7

 .םהידלי 3ו הלעבו עינומ :םהינבו עטנעי ותשא

 11 .קוסשניייוו עצנימ .דליו הלעבו עיצנאס

 גנילרעפש (יגצ) שרעה 8
 הלעבו עיצנע .הלעבו הוח :םהינבו הרש ותשא

 .הלעבו רתסא .םתבו םגב םע ,גרעבדנאז עינופ

 גגילרעפש עיזימ .ותחפשמו גגילרעפש לאומש

 18 .ותחפשמו

 לפפאצרווש עושוהי 9
 המלש הלעבו הרש :םהינבו האל־לעדנייש ותשא

 7 לפפאצראווש (לעוולעוו) באזו עסבעי .םנבו ןאמביוב

 •סמ
 תושפנה

 לקניפרג רעב־םייח 10

 ,עיצגארב .עיסויל םתבו (רגנילק) לרעפ ותשא

 לאומש .םתבו םנב םע טופלימ החמש הלעבו ילאמ

 .התבו .דנב םע וייסשנייד עינעה ,לעקניסראג

 ;3 .גנילרעפש לפדארפ

 (רתיל לש ותשא) ןייטשנייר (ןמרסוו) יטול 11

 ןמרסוו עיבונ התוחא .תחא רזעו עיצילוי :היתונב

 5 .ןמרטוו עיסול היחא

 .רעסורג גילעז 12

 הרוד ותשאו רעסורג הילדג :םהינבו יטע ותשא

 5 .רעסורג ףסוי (רעניסטליפ)

 .םעלירוהופ סנאה 13

 4 .םעלירוזזופ יכדרמ .לאו:.ש םנבו ינאה ותשא

 םושנרעטש לארשי 14

 ,חאידנייא בייל שרעה .עיזייר םתבו לחר ותשא

 רעגידסעסוג ע זדירפ :ןהיתונבו עינעה ותשא

 5 .םהרבא הלנבו גרבנדלוג עיזור ,הרש םתבו ,הלעבו

 חקורה םינומ (7?

 2 .עיצסעטס ותבו

 גרבנזור (יצירומ) השמ חקורה

 2 .(שונאי) בקעי ונבו

 .קוטשנעזור ארוי ר״ד 16

 3 .עיזיא םנבו (ראלק תיבמ) ותשא

 .רעטעג השמ 17

 הלעבו ענארב .ןויצרב הלעבו עיצנענג :וינב

 8 .הלעבו הנח .םינב ינשו רעטעג לעשרעה

 .םיובלוש לרעפ 18

 (סושנרעטש) עיתד ־תשא ,םייבלוש לטאמ :הינבו

 (םיובלוש) עיסאס .םובלוש שרעה .עיצנפ םתבו

 8 •דל ו רעלסיש השמ הלעב

 תכירעב "תויולג לש הידפולקיצנא" תאצוה) "הביבסהו ןאריזוא רפס" ךותמ ףד
 הרייעהמ םיפסנה לכ תומש םימושר וב ,(1959 ,טאלבננט .א.מ
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 םשאה 1לע
 ז ז ר•

 א

 םילע ינייה יכ ,דאמ ונמשא יכ עדנו
 ךכ לכ ונבהאש םלוע לש רעכמה ותומל

 ,םיךודנ תולילמ ,םילבא־תועמדמ דבכ יכ

 .ךפשנה םכמד דבכ

 ,ליעי.אל ,אובי..םא ,סנהו ,שן?בנ החכש אל

 ,ךאלמה לאגי דוע ימ תאו רוגמה היה יכ

 ,ליפאה םויה ,רבכמ המדנ ונתלפת
 י •־.־:•.* ־ ׳ ז : • ד■ - ד• ־ד■ • :

 !חלסת לא ,םימחר אלמ לא ,לא ,ונל חלסת לא

 גרבדלוג האל







 ר״ד לש הרופיס אבומ "תויחל יתיצר" רפסב
 קלחה :םיקלח השולש ובו ,סח־סינומ הנריא
 הלהינ ותואש ,הקריא לש הנמוי אוה ןושארה
 התודע תאבומ רפסה לש ינשה וקלחב .אובחמב
 םיעטק הב ובלושו "םשו די״ב הנתינש תישיאה
 .תוטמ ןר ,הדכנ בתכש "םישרוש" תדובעמ

 ימיב ־ לגעמ תריגס ןיעמ אוה רפסה םויס
 ,תויחלו לצניהל ,דורשל קזחה ףחדה הנריאב טלש םילפא העווז

 המיקה ,הצרא התלע :היתומולח תא םישגהל החילצה ןכא איהו
 הפיחב ם״במר ח״יבב המדרהל רוספורפל התיהו תראפתל החפשמ

 .היסנפל התשירפ דע

 ,םרופיס תא ,הנורחאל ,בתכה לע םילעמ האושה ילוצינ ברקמ םיבר...

 וק שי הזה ךרובמהו ןבומה עפשה ךותב .םהיחקלו םהיתושגר ,םהיגיגה
 רואית ךות ,םימוד םיביטומ .היבוברעב םישמשמה ־ ינוש םגו ןוימד לש

 ,תוטמ ןר ,דכנה ,ישילשה רקיעבו ינשה רודה לש בולישה .ישיאה ביטומה
 רבודמ לכה ךסב ,ודוחיי תא רפסל קינעמו קתרמ אוה ,הנריא לש הרפסב

 .בלל עגונו ןיינעמ דואמ ךמסמב

 סייו חבש ׳םורפ

 ,האושה ימי םצעב הרענ י״ע בתכנ רשא ןמוי אוצמל חיכש הז ןיא...

 הבתכנש תילאודיוודניא תמא םיארוק ונא ובש ןמוי .תיסחי הרצק הפוקתב
 אלל ,דיתעל הווקת אלל ,הביטקפסרפ אלל תמא .הקוצמה איש תעשב
 תא ללכב ארקי והשימש וליפא העידי אלל ,"רחאלש" םימיה לש דוביע

 .קנרפ הנא חסונ ־ ןמוי .ןמויה

 עשוהי .ב .א
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